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1.

INDLEDNING

DONG Energy Power A/S (herefter DONG Energy) er i færd med at gennemføre en udskillelse af olieterminalerne i Ensted, Asnæs og Stigsnæs i
selvstændige juridisk enheder og har i juni 2011 offentliggjort, at der er indgået aftale om salg af olieterminalerne til tredjemand. Derfor har DONG
Energy - af praktiske og kommercielle grunde - anmodet Miljøstyrelsen om
opdeling af de eksisterende miljøgodkendelser, således at der udstedes
separate revurderede miljøgodkendelser for olieterminalerne, herunder for
Ensted Olieterminal (også benævnt EOT). Dong Energy har efter aftale med
Miljøstyrelsen indsendt dokumenter til brug ved revurdering af godkendelser
foranlediget at det forestående salg af olieterminaler.
Som selvstændig virksomhed vil olieterminalerne være omfattet af listepunkt C 103 i Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1og vil derfor jf. godkendelsesbekendtgørelsens §3, stk 1 have kommunerne som myndighed.
DONG Energy har den 10. februar 2011anmodet om at få overflyttet godkendelses- og tilsynskompetencen efter Miljøbeskyttelseslovens § 82 stk 2.
Miljøministeren har udfra de daværende foreliggende oplysninger samlet
vurderet, at betingelserne for overførslerne er opfyldt. På den baggrund har
Miljøministeren besluttet, meddelt ved brev af 7. april 2011, at godkendelses- og tilsynskompetencerne for DONG Energy´s olieterminaler overføres
til Miljøstyrelsen. I praksis betyder ministerens beslutning, at tilsyns- og
godkendelseskompetencerne for terminalerne forbliver hos Miljøstyrelsen.
Ensted Olieterminal indgår for nærværende som en del af miljøgodkendelsen for Enstedværket (også benævnt ENV), som er revurderet af Sønderjyllands Amt den 22. juni 2000 (stadfæstet den 8. januar 2008 af Miljøklagenævnet med ændringer) ved påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §
41.
Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan udstedes en separat miljøgodkendelse for Ensted Olieterminal ved en revurdering af den del af Enstedværkets
nuværende miljøgodkendelse, som regulerer aktiviteterne på Ensted Olieterminal. Ved revurderingen er der suppleret med nye vilkår, der sikrer en
samlet miljømæssig regulering af Ensted Olieterminal, idet der i den eksisterende miljøgodkendelse kun er få vilkår, der regulerer indretning og drift
af olieterminalen.
Revurderingen af den del af miljøgodkendelsen, som vedrører Ensted Olieterminal, er sket under den forudsætning, at udskillelsen af Ensted Olieterminal i en selvstændig juridisk enhed ikke indebærer anlægs- eller driftsmæssige ændringer af aktiviteterne på olieterminalen, som det fremgår af
afgørelsen af 22. juni 2000.
Olieterminalerne er ikke en IPPC-virksomhed og er derfor ikke omfattet af
BREF-dokumenter. Det tværgående BREF-dokument ”Emissioner fra oplagring”, 2006 er alligevel benyttet som vejledende BAT-princip.
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Det er endvidere sikret, at miljøbelastningen til omgivelserne ikke øges i
forbindelse med opsplitning af virksomheden. Det betyder f.eks at den samlede støjbelastning fra Enstedværket og olieterminalen ikke øges.
Anlæg til oplagring af olieprodukter med en kapacitet på 200.000 tons eller
derover er optaget på VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Revurderingen er
ikke VVM-pligtig, da der er tale om en lovligt etableret og miljøgodkendt
virksomhed, som revurderes uden driftsmæssige ændringer eller udvidelser. Såfremt der senere ønskes ændringer af aktiviteten på havnen skal
dette vurderes i forhold til VVM-bekendtgørelsen.
Ensted Olieterminal ligger i byzone i et erhvervsområde sydøst for Aabenraa og grænser mod vest op til Enstedværket og mod nord og øst op til et
rekreativt område, der ligger ud til Aabenraa Fjord og som ejes af DONG
Energy. Mod syd afgrænses virksomheden af kølevandskanalen fra
Enstedværket og landbrugsarealer.
Olieterminalen består af oliepier med to anlægspladser, overjordisk tankanlæg og lukket overjordisk rørsystem samt kontrolrum på oliepieren og driftskontor samt lagerhaller i den sydlige del af terminalområdet. Olien ankommer til virksomheden ad søvejen, hvor olien losses til olietankene via et rørsystem fra skibe, der lægger til ved oliepier. Desuden sker der på samme
måde lastning af olie fra lagertankene til skibe. I tankene opbevares klasse
III produkter i form af henholdsvis fuelolie og/eller vakuum gasolie.
Tankanlægget består af fire overjordiske tanke med en samlet opbevaringskapacitet på 320.000 m3. Den ene tank (M10) anvendes af Enstedværket til
driftsolietank og forbliver ejet af DONG Energy og reguleret af Enstedsværkets miljøgodkendelse frem til forventet nedlukning af værket ultimo 2012.
Efter værkets nedlukning vil tank M10 blive overdraget til Ensted Olieterminal og være reguleret af Olieterminalens miljøgodkendelse.
Tankene er placeret i en tankgård, der delvist er omgivet af en jordvold,
delvist af en betonvæg. Tankene er oprindeligt etableret i 1976 og 1978
med henblik på at forsyne Enstedværket med fuelolie. Efter at Enstedværket er overgået til kul og biomasse som brændsel, har tre af tankene med
en samlet opbevaringskapacitet på 240.000 m3 siden 2004 været udlejet til
eksterne kunder. Olieterminalen er i drift hele døgnet og på alle årets dage.
Regnvand fra befæstede arealer uden for tankgården ledes til Enstedværkets regnvandssystem. Sanitært spildevand ledes via Enstedværkets spildevandssystem til det kommunale renseanlæg.
Revurderingen er primært sket på grundlag af Miljøstyrelsens vejledning om
miljøkrav til store olielagre (Vejledning nr. 2, 2011), BREFén for emissioner
fra oplagring og Miljøklagenævnets afgørelse fra 8. januar 2008 vedr. revurderingen af Enstedværkets godkendelser.
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2.

AFGØRELSE OG VILKÅR

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har
Miljøstyrelsen foretage t
revurdering af den del a f den nuværende miljøg odkendelse for Enstedværket, som vedrører Ensted Olieterminal:
•

Sønderjyllands Amts miljøgodkendelse af 22. juni 2000 (stadfæstet af
Miljøklagenævnet den 8. januar 2008 med ændringer)

Revurderingen omfatter alene forhold, som relaterer sig til indretning og drift
af Ensted Olieterminal. Vilkår, der relaterer sig til indre
tning og drift af
Enstedværket er fortsat gældende.
Vilkår fra d enne godke ndelse er o verført til denne afgørelse eller sløjfet,
fordi de er utidssvarende i forhold til virksomh edens aktue lle indretn ing og
drift. De ove rførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved på bud
efter lovens § 41. End videre er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved
påbud efter lovens § 41.
En samlet oversigt over ændrede, udgåede og nye vilkår findes i bilag D.
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1,
jf. § 41b, og § 72 i Miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved
meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår eller
med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelsen, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet.
Afgørelsen gives på følgende vilkår
2.1 Vilkår for revurderingen
Generelle forhold
A1
Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt
på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
A2

Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
Indstilling af driften for en længere periode.
Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

A3

Virksomheden skal inden den 1. januar 2012 fremsende en opdateret BAT-tjekliste for ”Emissioner fra oplagring”

Indretning og drift
Godkendelse omfatter tilladelse til
B1
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•
•
•
B2

At modtage og afskibe fuelolie og vakuum gasolie i transshipment
At oplagre fuelolie og vakuum gasolie i tanke, benævnt M8,
M9, M10 og M11 i miljøteknisk beskrivelse
At der anløber 125 olieskibe pr år.

Tankenes indretning
Tanke, der indeholder olieprodukter, skal være tætte og forsynet
med:
• Gyldig inspektionsrapport fra et uvildigt firma med ekspertise på
området
• Alarmer, der sikrer mod overfyldning, udformet som to uafhængige alarmer, der giver tydeligt signal til bemandet område
• Niveaupejleudstyr
• Automatisk overvågningssystem, der registrerer tankniveau, niveauændringer og temperatur i tankene
• Udluftningsrør på tankene M8, M9, M10 og M11 skal være forsynet med trykvakuumventiler og kulfilter
Rørsystemer skal være tætte og forsynet med:
• Termiske sikkerhedsventiler
• Kontraventiler til sikring mod tilbageløb fra tank til skib. Kontraventilerne skal være opsat inden den 31.12.2012.

B3

Tankanlæg skal være opstillet i tankgårde, der er tætte for det pågældende produkt. Større skader i tankgården skal udbedres straks,
og tilsynsmyndigheden skal straks underrettes.

B4

Der skal udarbejdes en redegørelse for mængden af olie (FO og
VGO) der ved uheld kan udledes til havmiljøet. Redegørelsen skal
ligeledes indeholde en vurdering af oliemængde ved rørbrud langs
pieren. Endvidere skal den omfatte en teknisk/økonomisk redegørelse for muligheder for at afværge udslippet uden varige skader på
miljøet, samt for at begrænse påvirkningen af miljøet ved rørbrud på
oliepieren. Redegørelsen skal indsende inden den 1. april 2012

B5

Tanke, rørføringer samt udsatte ventiler og studse på tanke på land,
hvor der er trafik i nærheden, skal sikres mod påkørsel, for eksempel med betonklodser, hegn, pæle eller lignende. Sikring mod påkørsel skal være etableret inden 1. juli 2012.

B6

Senest to måneder før overdragelse af tank M10 til Ensted Olieterminal skal tilsynsmyndigheden underrettes skriftligt herom. Tilsynsmyndigheden skal samtidigt modtage gyldig inspektions- og prøvningsattest for tanken, udarbejdet af et uvildigt firma med ekspertise
på området.
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B7

Inspektion
Virksomheden skal senest seks måneder efter at denne afgørelse er
meddelt fremsende en samlet plan for inspektion af virksomhedens
lagertanke og tilhørende produktrør (den primære indeslutning).
Planen skal basere sig på reglerne i EEMUA's seneste publikation
om inspektion, vedligehold og reparation af overjordiske opretstående cylindriske ståltanke (EEMUA 159:2003: User’s Guide to the Inspection, Maintenance and repair of Aboveground Vertical Cylindrical Steel Storage Tanks) og indeholde oplysninger om, hvornår og
hvordan udvendige og indvendige af tanke undersøgelser planlægges gennemført. Inspektionen skal altid omfatte en undersøgelse
ved en ikke-destruktiv metode for korrosion i bund og sider.
Tankinspektion skal ledes af en person, som er certificeret til dette
arbejde, og inspektionen skal gennemføres ved akkrediterede inspektionsmetoder og personale, der er godkendt af den certificerede
inspektør. Inspektionen skal dokumenteres i en tilstandsrapport, der
som minimum indeholder:
- oplysninger om tankdata og inspektionsform
- alle observationer og målinger
- samlet vurdering af tankens tilstand
- anbefaling af reparationer på tankens tilstand
- anbefaling af tidspunkt for næste inspektion
Tilstandsrapporter skal på forlangende forevises til tilsynsmyndigheden.
Konstaterede skader og tæringer skal straks repareres i henhold til
tilstandsrapportens anbefalinger.
Virksomheden skal fremsende dokumentation for reparation af skader og tæringer til tilsynsmyndigheden, når reparationen er udført.
Tilsynsmyndigheden kan ændre inspektionsintervallet, såfremt tilstandsrapporterne berettiger hertil.
Inspektionsplanen skal løbende ajourføres. Tilsynsmyndigheden
skal underrettes om ajourføringen senest tre måneder efter at ajourføringen er trådt i kraft.

B8

Kontrol med lagerbeholdning
Lagerbeholdningen i tanke skal kontrolleres ved automatisk overvågning af mængde i tankene jf. vilkår B2.
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B9

B10

Rundering
Der skal foretages ugentlige runderinger og inspektioner for utætheder og udsivninger fra tankanlæg, oliepumpestationer samt overjordiske og udendørs olierør.
Funktionstest
Der skal udføres funktionstest og vedligeholdelse for alarmer, niveaumålere, ventiler og øvrigt kontinuert måleudstyr, der vedrører
tanke og rørsystemer, efter leverandørens anvisninger, dog mindst
én gang årligt, så det sikres, at de til enhver tid fungerer efter hensigten.
Dokumentation for gennemført funktionstest og vedligehold skal på
forlangende forevises tilsynsmyndigheden.

B11

B12

Losning og lastning fra skib
Virksomheden skal sikre mod forurening af Aabenraa Fjord, når der
losses og lastes et skib med olieprodukter.
Pierområdet skal være indrettet med mindst 10 cm opkant og spygats skal være lukkede under lastning og losning af produkter. Der
skal forefindes oliebekæmpelsesudstyr, herunder flydespærring, tilgængelige i pierområdet til hurtig indsættelse i tilfælde af uheld.
Losning og lastning fra skib skal foregå under konstant overvågning,
og personer, der er ansvarlige for overvågningen skal være i kontakt
med hinanden via radio eller telefon, således at indpumpning/udpumpning straks kan stoppes i tilfælde af lækage.
Ved losning og lastning skal endvidere føres opsyn langs rørtracéen
på arealer, der ikke er befæstet, eller som ikke afvandes til olieudskiller. Strækningerne skal overvåges, når lastning/losning startes og
mindst hver time, så længe der pumpes olie i den pågældende rørledning.
Opsyn og overvågning kan delvis finde sted via CCTV efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.
Der skal være udarbejdet en instruks, der fastlægger hvorledes
overvågning og opsyn skal foregå samt ansvarsfordelingen i forbindelse med stop af indpumpning/udpumpning i tilfælde af lækage.
Lækager skal stoppes så hurtigt som praktisk muligt. Lastning og
losning skal i øvrigt udføres i henhold til vejledninger og sikkerheds
check-liste i nyeste udgave af ISGOTT (International Safety Guide
for Oil Tankers and Terminals).

B 13

Ved høj-høj alarm skal indpumpningen straks standses og niveauet i
tanken skal bringes under niveau for høj alarm inden videre drift.
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B14
Lugt
C1

Værksted og lagerbygning
Der skal være udsug og afkast fra svejseplads i værksted i lager.
Afkastet skal være ført 1 meter over tag.
Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens skel, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

C2

Diffuse udslip af flygtige kulbrinter skal minimeres ved effektive eftersyn og vedligehold af olielagerets udstyr som pumper, flanger,
dræn og ventiler. Der skal forefindes planer for systematisk eftersyn
og vedligehold og udbedring af lækager. Lækager skal stoppes så
hurtigt som praktisk muligt.

C3

Kulfiltre på olietanke skal serviceres, vedligeholdes eller udskiftes
efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffekt er opretholdt løbende.
Dokumentation herfor skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Spildevand
D1
Overfladevand fra tankgårde kan nedsives.
D2

Overfladevand fra befæstede arealer udover tankgård og pier ledes
til Enstedværkets regnvandssystem.
Sanitært spildevand ledes til Enstedværkets spildevandssystem.

Støj
E1

Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag ekskl støj fra skibe til støjbelastningen i naboområderne
overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for
støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).
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I
III
V
VI

På nabovirksomheds område (D)
Boliger i åbent land sydøst for olieterminalen (A)
Boligområder mod sydøst (åben og lav boligbebyggelse) (B)
Boligområder mod sydvest (åben og lav boligbebyggelse) (C)
Kl.

Reference
tidsrum
(Timer)

I
dB(A)
70

Mandagfredag

07-18

8

Lørdag

07-14

7

Lørdag

14-18

4

Søn- &
helligdage

07-18

8

Alle dage

18-22

1

Alle dage

22-07

0,5

Spidsværdi

22-07

-

70
70
70
70
70
-

III
dB(A)

V
dB(A)

52

42

52

42

42

37

42

37

42

37

45
45
40
40
40

35

37
55

VI
dB(A)

35
50

50

Støjgrænseværdierne gælder udendørs. Områderne fremgår af bilag
C.
Lavfrekvent støj og infralyd
Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag ekskl støj fra skibe til lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i
bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.
Anvendelse

Beboelsesrum og lign.
Kontorer og lign. støjfølsomme rum
Øvrige rum i Virksomheder

E2

Tidspunkt

A-vægtet lydtrykniveau
(10-160Hz), dB

G-vægtet infralydniveau dB

kl. 07-18

25

85

kl. 18-07

20

85

Hele døgnet

30

85

Hele døgnet

35

90

Kontrol af støj
Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj og infralyd, jf. vilkår E1, er
overholdt.
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat,
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.
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Krav til målinger
Virksomhedens støj og infralyd skal dokumenteres ved måling og
beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr.
6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af
ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr.
9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre
der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”.
Støj- og infralydsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj- og infralydsgrænserne er
overholdt, kan der højst kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne
hertil afholdes af virksomheden.
E3

Definition på overholdte støj- og infralydsgrænser
Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med
støjgrænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede
ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens
anvisninger.
Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd anses for overholdt, hvis de målte værdier
er mindre end eller lig med grænseværdien.

E4

Opdatering af støjredegørelse
Der skal udarbejdes en opdatering af virksomhedens støjredegørelse, så denne inkluderer støjbidrag fra skibe, der ligger ved kaj/pier.
Redegørelsen skal gøre særskilt rede for det samlede støjbidrag i
referencepunkterne, støjbidraget fra landbaserede støjkilder samt
støjbidraget fra støjkilder ombord på skib.
Viser redegørelsen, at den samlede støjbelastning, når bidrag fra
skibe indregnes, er større end de angivne grænseværdierne for støj
som angivet i vilkår E1, skal redegørelsen tillige indeholde mulige tiltag for at nedbringe støjbidraget fra de kilder, der er årsag hertil,
tekniske og konstruktionsmæssige hindringer eller fordyrende forhold samt de økonomiske konsekvenser ved implementeringen heraf.
Endvidere skal redegørelsen dokumentere, at støjbidraget fra EOT
på Enstedværkets grund ikke overstiger 70 dB(A)
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Redegørelsen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned
efter ikrafttrædelsen af denne afgørelse.
Drifts- og vedligeholdelsesinstrukser, journaler og rapportering
H1

Driftsinstrukser
Driftskontrol skal være beskrevet i procedurer og instrukser mht.
kontrolform, frekvens, kriterier for korrigerende handlinger, ansvarsfordeling og rapportering/dokumentation. Følgende procedurer og
instrukser skal forefindes:
• Håndtering af alarmer, pejleudstyr og ventiler jf. vilkår B2
• Inspektion og vedligeholdelse af lagertanke med tilhørende rørsystemer samt tankudstyr jf. vilkår B7
• Rundering af anlæg jf. vilkår B9
• Funktionstest og vedligeholdelse af alarmer, niveaumålere og
øvrigt måleudstyr jf. vilkår B10
• Losning og lastning af olie Jf. vilkår B1 og B2
• Begrænsning af diffuse kulbrinter fra tanke og anlæg i øvrigt jf.
vilkår C2
• Tilsyn og kontrol med kulfiltre jf. vilkår C3
• Affaldshåndtering og –bortskaffelse
• Planer, uddannelse og udstyr til forureningsbekæmpelse jf. vilkår
I1 - I3
• Håndtering af evaluering af årsager, mulige konsekvenser og forebyggende tiltag for hændelser og tilløb til hændelser med spild
af olieprodukt jf. vilkår I5
Ovennævnte procedurer skal være udarbejdet senest 1. april 2012.

H2

Journaler
Der skal føres driftsjournal, eller på anden vis noteres og arkiveres
oplysninger, over:
•
•
•

•

•

•

Antal skibe (lastning og losning) jf. vilkår B1
Runderinger og tilsyn med anlæg jf. vilkår B9 og vilkår H1
Eftersyn og inspektion af tanke og rørføringer mm. med angivelse af dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser jf. vilkår B7
Beholdningskontroller: Måling af lagerbeholdninger samt vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning end forventet.
Hvis dette er tilfældet, skal årsagen findes og afhjælpes jf. vilkår
B2 og B8 (automatisk overvågning).
Hændelser med spild og tilløb til spild med beskrivelse af årsager, mulige konsekvenser og forebyggende tiltag jf. vilkår I5 og
H4
Drift og vedligehold af måleudstyr jf. vilkår B10
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•

H3

H4

Affaldsmængder og håndtering af disse, herunder mængder til
hhv. genanvendelse, forbrænding, deponering og modtagestation, jf. vilkår H4

Opbevaring af journaler
Journaler skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til
tilsynsmyndigheden. Journaler skal opbevares på virksomheden i
mindst tre år. Dog skal optegnelser om inspektioner, arbejder eller
lignende, der udføres mindre end en gang hvert tredje år, opbevares, så de seneste to optegnelser er til stede.
Årsindberetning
En gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:
Antal skibsanløb
Forbrug af vand og energi
Forbrug af stoffer og materialer mv.
Affaldsmængder, -typer og -bortskaffelse
Opgørelse over driftsforstyrrelser/uheld og forebyggende/korrigerende handlinger
Frist for indberetning
Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden den 15.
maj det efterfølgende år.

Driftsforstyrrelser og uheld
I1
Der skal til enhver tid forefindes en plan, som beskriver indsatsen i
tilfælde af udslip af olieprodukter til jord eller vand.
I2

Personalet skal være bekendt med risici for uheld og indsatsen i
konkrete tilfælde. Personalet skal være uddannet, så de er i stand til
at agere i overensstemmelse med planen.

I3

Ved udslip af olieprodukter til Aabenraa Fjord skal udledningen
straks søges stoppet og forureningen begrænses. Ved skibsoperationer skal der være mindst to mand på vagt, som kan starte starte en
begrænsning af forureningen.

I4

Hvis der spildes olie i tankgårde eller andre steder, skal olien straks
opsamles og eventuelt forurenet jord bortgraves efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

I5

Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om spild på land og til
havs.
Den telefoniske henvendelse til tilsynsmyndigheden skal efterfølges
af en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet (årsag, virkning, konsekvenser), medmindre andet aftales med tilsynsmyndigheden.
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I6

Opbevaring af olie og kemikalier
Olier og kemikalier, udover produkterne i tankene, skal opbevares i
tætte beholdere placeret i opsamlingskar eller lign., der som minimum kan rumme indholdet af største beholder. Alternativt skal disse
produkter opbevares i lokaler med opkant og uden gulvafløb.

Ophør
J1
Ved ophør af driften skal tankene tømmes og rengøres på samme
måde som det sker i forbindelse med inspektion. En redegørelse for
foranstaltninger for at imødegå forurening af jord og grundvand skal
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. Nedbrydning skal foretages efter de til enhver
tid gældende regler og lovgivning.

Øvrige forhold
Bortskaffelse af affald
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger.
Olieaffald, farligt affald
Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal
indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra
kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende.
Slopolie mv.
Slopolie og maskinslop fra skibene skal opsamles i tankbil og bortskaffes efter aftale med Aabenraa Kommune.

14

3.

VURDERING OG BEMÆRKNINGER

DONG Energy har som led i udskillelsen af Ensted Olieterminal i en selvstændig juridisk enhed anmodet Miljøstyrelsen om, at der udstedes en separat miljøgodkendelse for Ensted Olieterminal, som sikrer en samlet miljømæssig regulering af olieterminalen. Udskillelsen af Ensted Olieterminal i
en selvstændig juridisk enhed indebærer ikke anlægs- eller driftsmæssige
ændringer af aktiviteterne på olieterminalen.
DONG Energy har som grundlag herfor den 10. maj 2011 gennem Aabenraa Kommune indsendt miljøteknisk beskrivelse af Ensted Olieterminal til
Miljøstyrelsen. Den miljøtekniske beskrivelse med tilhørende bilag er vedlagt som bilag A.
Ensted Olieterminal indgår for nærværende som del af mil jøgodkendelsen
for Enstedværket, som er revurde ret af Sønderjyllands Amt den 22. juni
2000 i henhold til Miljøbeskyttelsesl ovens § 41, stadfæstet med ændrin ger
af Miljøklagenævnet den 8. januar 2008.
Miljøstyrelsen har vurde ret, at der kan ske en revurdering af den del af
Enstedværkets nuvære nde miljøgodkendelse, som regulerer aktiviteter på
Ensted Olieterminal samt tilføjelse af nye vilkår f or Ensted O lieterminal, der
sikrer en samlet miljømæssig regulering af Ensted Olieterminal.
Revurderingens vilkår er vurderet p rimært på g rundlag af Miljøstyrelse ns
vejledning om miljøkrav til store olielagre (Vejledning nr. 2, 2011), BREFén
for ”emissioner fra oplagring” og Mi ljøklagenævnets afgørelse fra 8. januar
2008 vedr. revurderingen af Enstedværkets godkendelser. Det er ved f astsættelse af vilkårene sikret, at der ikke sker en yderligere miljøbelastning til
omgivelserne, da aktiviteten ikke ændres.
Det lovgivningsmæssige grundlag for revurderingen fremgår af afsnit 4.
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen ikke meddeles miljøgodkendelse med mindre:
1. virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge
og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige
teknik, og
2. virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne
forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed
og kvalitet.
Miljøstyrelsen har vurderet at ovenstående, under hensyntagen til vilkårene
ved revurderingen af miljøgodkendelsen, er opfyldt. Dette er begrundet
nærmere i afsnittene herunder.
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3.1 Baggrund for afgørelsen
3.1.1 Virksomhedens indretning og drift
Ensted Olieterminal består af oliepier med to anlægspladser, overjordiske
tankanlæg og lukket overjordisk rørsystem samt bygninger til mandskab og
drift. Produkterne ankommer til olieterminalen med skib, og virksomhedens
tanke anvendes til oplagring af olieprodukter, indtil de afhentes, også med
skib. I tankene opbevares klasse III produkter i form af henholdsvis fuelolie
og/eller vakuum gasolie.
Tankanlægget består af fire overjordiske tanke med en samlet opbevaringskapacitet på 320.000 m3. Tankene er placeret i en lukket tankgård, der omkranses af delvis en ca. 5 m høj jordvold og delvis en ca. 3 m høj betonvæg.
Tankene har fast tag og ventilationsåbningerne er forsynet med kulfiltre og
trykvakuumventiler. Siderne og tagene er isolerede. Tankene varmholdes til
ca. 50-55 °C ved cirkulation af varmt vand, dog varmholdes M10 ved cirkulation af varm olie.
Tankene vedligeholdes i henhold til EEMUA anbefalinger og er tilsluttet automatisk overvågningssystem, der sikrer løbende overvågning og kontrol af
tanke og påfyldning af disse.
Tre af de fire tanke (M8, M9 og M11) udlejes i dag til ikkekraftværksrelaterede formål (oplagring af klasse III-olieprodukter). Den fjerde tank (M10) ejes af Enstedværket og anvendes af værket som driftsolietank. I forbindelse med forventet nedlukning af værkets blok 3 ultimo 2012
vil tank M10 blive overdraget til Ensted Olieterminal og dermed være omfattet af olieterminalens miljøgodkendelse.
Udover nævnte tanke til olieprodukter findes der på Ensted Olieterminals
område en mindre beholder til nødopbevaring af ammoniaksprinklervand fra
Enstedværket. Ammoniakbeholderen ejes og anvendes af Enstedværket og
er derfor ikke omfattet af nærværende revurdering af miljøgodkendelsen.
Endvidere lejer Enstedværket sig ind i eksisterende bygninger, der anvendes til halmlager.
3.1.2 Virksomhedens omgivelser
Kommuneplan og lokalplaner
Ensted Olieterminal er beliggende sydøst for Aabenraa. Adressen er Varnæsvej 9, 6230 Aabenraa. Aabenraa Kommune har i forbindelse med udskillelse af Ensted Olieterminal i en selvstændig juridisk enhed godkendt
udstykning af arealer til tankanlæg på Enstedværket. Udmatrikuleringen er
sket ved tildeling af matrikel nr. 385c, Stubbæk, Ensted til Ensted Olieterminals område.
Ensted Olieterminal er beliggende i byzone i et område, der i Aabenraa
Kommunes Kommuneplan 2009-2021, er benævnt 1.1.221.E. Anvendelsen
af dette rammeområde er i kommuneplanen udlagt som erhvervsområde,
nærmere bestemt kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager,
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olietanke og rekreativt strandområde. Virksomhedens beliggenhed i forhold
til omgivelserne og delområdernes indbyrdes placering fremgår af kort, bilag
C.
Ensted Olieterminals område er omfattet af to lokalplaner, dels Aabenraa
Kommunes lokalplan nr. S 14 for et forsøgsdambrug ved Enstedværket, 30.
april1991, der havde til formål at muliggøre et forsøgsprojekt om etablering
af havdambrug, dels Aabenraa Kommunes lokalplan nr. S 16 for et område
omkring Enstedværket i Styrtom, 28. september 1993, der bl.a. havde til
formål at fastlægge rammer for et røgrensningsanlæg på Enstedværket.
Selve tankgården med tankanlæggene er omfattet af lokalplan S 16. Aabenraa Kommune har ved brev af 10. november 2010 bekræftet, at etableringen af et selvstændigt olieoplag ligger indenfor lokalplanens formåls- og
anvendelsesbestemmelser, uanset om oplaget sker til brug for Enstedværket eller som oplag for tredjemand.
Olieterminalen grænser mod vest og delvis mod syd op til Enstedværket,
beliggende i samme erhvervsområde. Mod syd afgrænses olieterminalens
område af kølevandskanalen fra Enstedværket. Syd for kanalen er der åbne
marker samt enkelte boliger i et ikke planlagt område og i lidt større afstand
mod syd findes et større boligområde (kommuneplanramme 1.1.223.B). Øst
og nord for olieterminalen og grænsende op til Aabenraa Fjord ligger en
smal grøn bræmme, der er udlagt til rekreativt område i henhold til lokalplan
S 14. Størstedelen af lokalplan S 14’s område samt et areal syd for kølevandskanalen er udlagt som erhvervsområde i Aabenraa Kommunes Kommuneplan 2009-2021 (erhvervsområde 1.1.222.E). Sidstnævnte areal er
omfattet af strandbeskyttelseslinje.
Nærmeste beboelse til olieterminalen er "Laksmølle" på Varnæsvej 35, beliggende lige syd for kølevandskanalens udløb til Aabenraa Fjord. Nærmeste boligområde er Møllevænget, der ligger ca. 500 m sydøst for olieterminalen.
Ensted Olieterminals beliggenhed er i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser for området. Endvidere vurderes fortsættelse
af Ensted Olieterminal som en selvstændig olieterminal at ligge indenfor
lokalplanernes formåls- og anvendelsesbestemmelser.
Naturbeskyttelsesinteresser og Natura 2000 områder
Der er ingen naturbeskyttelsesinteresser knyttet til matriklen, hvor Ensted
Olieterminal ligger. Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 4,8
km syd for olieterminalen, se vedlagte kort, bilag C:
- EF-habitatområde H 84 og fuglebeskyttelsesområde F58 "Hostrup Sø,
Assenholm Mose og Felsted Vestermark"
Der skal ved etablering af nye virksomheder eller ændring af eksisterende
virksomheder i området tages hensyn til Natura 2000-området.
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I forhold til de miljømæssige effekter ved driften af EOT eller konsekvenserne ved at større uheld med udslip af olieprodukter er udpegningsgrundlaget
for naturbeskyttelsesinteresserne af særlig interesse.
Udpegningsgrundlaget er følgende naturtyper: Søbred med småurter, næringsrig sø, brunvandet sø, surt overdrev, højmose, nedbrudt højmose, bøg
på mor med kristtorn, Ege-blandskov, skovbevokset tørvemose, elle- og
askeskov samt følgende arter: Stor vandsalamander og odder.
Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget på grundlag af: Rørdrum, havørn,
rørhøg, trane, tinksmed, stor hornugle og mosehornugle.
I Natura 200-plan 2009-2015 for området er prognosen for stor hornugle og
rørdrum og brunvandede søer vurderet gunstigt, mens bevaringsstatus for
øvrige arter og naturtyper er vurderet ugunstig eller ukendt.
Trusler for området er bla. tilgroning, fragmentering af beskyttede områder,
eutroficering fra tilstødende landbrugsarealer, dræning, uhensigtmæssig
skovdrift, invasive arter, lystfiskeri
Der er i området registreret en række bilag IV-arter f.eks forskellige flagermustyper, frøer, odder og marsvin.
Recipienter
Nærmeste områder med naturbeskyttelse jf. naturbeskyttelseslovens § 3 er
et sø- og engområde, der ligger ca. 100 m sydøst for olieterminalen. Igennem dette område løber desuden et § 3-vandløb, der har udløb til Aabenraa
Fjord.
Vurdering
Miljøstyrelsen vurderer, at den fortsatte drift af olieterminalen ikke vil være
til skade for de beskyttede naturområder og dyr, der er i nærheden af virksomheden.
Ensted Olieterminal nedsiver det overfladevand, som dannes på virksomhedens tankområde. Regnvand fra befæstede arealer uden for tankgård,
tage mv. ledes via vejafløb til Enstedværkets regnvandssystem, hvor det
gennemløber sandfang og olieudskiller forinden udledning til Aabenraa
Fjord. Afledning af spildevand er nærmere behandlet i afsnit 3.2.5 om spildevand.
Grundvand og drikkevandsinteresser
Virksomheden er beliggende i område med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD) jf. kortbilag C3.
Der er ingen kortlagte jordforureninger på olieterminalens område. Der er
pt. en forureningssag i gang vedrørende olieforurening fra Tank 10. Regionen Syddanmark har oplyst, at den vil kortlægge forureningen.
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Miljøstyrelsen vurderer, at revurderingen af miljøgodkendelsen ikke indebærer ændrede forhold eller lempede vilkår, der kan indebære påvirkning af
jord- og grundvandsforhold.
3.1.3 Nye lovkrav
Siden seneste revurdering af miljøgodkendelsen i 2000 er der på miljøområdet ændret i en række lovgivninger, bekendtgørelser og vejledninger.
Herunder omtales de forhold, der har betydning for den aktuelle revurdering
af miljøgodkendelsen.
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.
juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven).
Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange siden 2000. I relation til
nærværende miljøgodkendelse fremhæves ny myndighedsfordeling i forbindelse med strukturreformen, ændringer som følge af oprettelsen af Natur- og Miljøklagenævnet, frist for udnyttelse af godkendelse, ansvar i forbindelse med miljøskade, visse listevirksomheders pligt til udarbejdelse af
grønt regnskab samt større vægt på at sikre, at virksomhederne anvender
bedst tilgængeligt teknik (BAT).
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr.
1640 af 13. december 2006 (Godkendelsesbekendtgørelsen).
Ensted Olieterminal er en godkendelsespligtig listevirksomhed, der er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt C 103. Reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen er ændret flere gange siden 2000, bl.a. ved at
ovenstående ændringer under ”Miljøbeskyttelsesloven” er implementeret i
godkendelsesbekendtgørelsen.
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510
af 15. december 2010 (VVM-bekendtgørelsen)
Ensted Olieterminal er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 21:
"Anlæg til oplagring af olieprodukter samt petrokemiske eller kemiske produkter med en kapacitet på 200.000 tons eller derover". For vurdering af
revurdering af miljøgodkendelsen i forhold til VVM-bekendtgørelsen henvises til afsnit 4.1.
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bekendtgørelse nr. 408
af 1. maj 2007
Bekendtgørelsen fastsætter krav om, at miljøgodkendelser af virksomheder
skal vurderes i forhold til habitatbekendtgørelsens regler. Vurdering i forhold
til habitatbekendtgørelsen er ikke aktuelt, da der er tale om en revurdering
af miljøgodkendelsen for en eksisterende miljøgodkendt virksomhed jf. afsnit 4.1. Ved miljøgodkendelse efter § 33 kan der stilles krav til placeringen
af virksomheden. Efter vores opfattelse bør der ved revurderingen forholdes
sig til den faktiske påvirkning fra virksomheden.
Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 (Affaldsbekendtgørelsen)
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Miljøstyrelsen fører tilsyn med virksomhedens produktion, håndtering og
opbevaring af affald, mens det er Aabenraa Kommune, der anviser bortskaffelse af affald fra virksomheden. Virksomheden har pligt til at følge
kommunens affaldsregulativer og anvisninger om affald.
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede
laboratorier, certificerede personer m.v., bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011
Bekendtgørelsen omhandler regler for kemiske og mikrobiologiske målinger, prøveudtagninger, støjmålinger og støjberegninger, der udføres som
grundlag for offentlige myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov
om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af blandt andet Miljøbeskyttelsesloven. Vilkår om egenkontrol og dokumentation hos EOT revideres i
overensstemmelse med denne bekendtgørelse.
Luftvejledningen, nr. 2/2001 med supplement og nr. 2/2002
Vejledningen omhandler håndtering af luftforureninger og anvendes bl.a. i
forbindelse med revision af miljøgodkendelser.
Støjvejledningen, nr. 5/1984, 5/1993 og 6/1984
Vejledningen benyttes af miljømyndigheder og virksomheder i forbindelse
med vurdering af den eksterne støj, f.eks. i forbindelse med miljøgodkendelser.
Lugtvejledningen, nr. 4/1985
Vejledningen omhandler håndtering af lugtgener fra virksomheder og anvendes bl.a. i forbindelse med revision af miljøgodkendelser.
Vejledning om miljøkrav til store olielagre, 2011
Miljøstyrelsen har i juli 2011 udgivet "Vejledning om Miljøkrav til store olielagre – Oplag af olieprodukter". Vejledningen har forinden udgivelse været i
høring og indeholder anbefalinger til krav til eksisterende og nye olieoplag i
form af en række eksempler på vilkår knyttet til indretningen og driften af
store olietanke – dels vilkår, som er karakteriseret som vilkår, der altid bør
stilles ved miljøgodkendelse af olielagre og dels eksempler på vejledende
vilkår, som kan benyttes, afhængig af det enkeltes anlæg indretning.
3.1.4 Bedste tilgængelige teknik
Ensted Olieterminals hovedaktivitet er oplagring af olieprodukter. Der er
ikke udarbejdet et dansk eller et EU BREF dokument for netop denne aktivitet, men det tværgående EU BREF-dokument "Emissioner fra oplagring",
2006, kan benyttes som vejledende BAT-principper, selvom Ensted Olieterminal ikke er en IPPC virksomhed, der er omfattet af BREF-noten.
Dette horisontale EU BREF-dokument omhandler emissioner fra oplagring
af bulkvarer eller farlige stoffer, herunder oplagring, transport og håndtering
af væsker, fordråbede gasser og faste stoffer uanset sektor eller branche og
behandler emissioner til luft, vand og jord med størst fokus på luft.
Af relevans for Ensted Olieterminal i BREF'en kan bl.a. fremhæves:
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•
•
•
•

Oplag af væsker i overjordiske tanke,
tanke med fast tag,
lukkede overjordiske rørledningssystemer og,
pumper og kompressorer.

BREF-dokumentet indeholder oplysninger om mulige tekniske foranstaltninger til nedbringelse af forurening samt emissionsreduktionsforanstaltninger i
form af drifts- og ledelsesredskaber.
Virksomhedens BAT-teknologier er vurderet nærmere i afsnit 3.2.14.
3.2 Vilkårsændringer
3.2.1 Opsummering
Der er udarbejdet en oversigt over revurderingen af vilkår som viser tidligere
vilkår, nye vilkår og ændrede vilkår ved revurderingen af miljøgodkendelsen. Oversigten kan ses i bilag D. I nedenstående afsnit 3.2 begrundes væsentlige nye og ændrede vilkår.
Ved revurdering er indgået nyeste viden om miljøkrav til store olielagre,
herunder Miljøstyrelsens vejledning om miljøkrav til store olielagre. Vilkår i
vejledningen, der er fundet relevante, er indarbejdet i revurderingen.
3.2.2 Indretning og drift
Ensted Olieterminals aktiviteter omfatter lastning, losning, opbevaring og
varmholdelse, herunder omrøring af olieprodukter af klasse III i form af fuelolie og vakuum gasolie . Produkterne ankommer med skib og virksomhedens tanke anvendes til oplagring af olieprodukterne, indtil de afhentes,
også med skib. Skibene anløber på alle tider af døgnet alle ugens dage.
Ved vilkår fastsættes maks antal skibsanløb af olieskibe. Fastsættelsen
sker på baggrund af de seneste anløbstal.
Miljøstyrelsen har i juli 2011 publiceret en vejledning om miljøkrav til store
olielagre. I vejledningen indgår en række forslag til vilkår, som er vurderet i
forbindelse med nærværende revurdering af EOTs miljøgodkendelse. Vejledning indeholder en række eksempler på vilkår knyttet til indretning og
drift af store olietanke – dels vilkår, som er karakteriseret som vilkår, der
altid bør stilles i en miljøgodkendelse af olielagre og dels eksempler på vejledende vilkår, som kan benyttes, afhængig af det enkeltes anlæg indretning. Vilkår i vejledningen er gennemgået og vurderet som led i denne revurdering og vilkår der er vurderet relevante, er indarbejdet i revurderingen.
Tankenes og tankgårdens indretning
Tanke med tilhørende rørsystemer og tankgårde er indrettet til opbevaring
af fuelolie og vakuum gasolie, som kræver opvarmede tanke og rørsystemer.
For at sikre, at tankanlæggene drives med en høj grad af sikkerhed, stilles i
vilkår B7 krav om tæthed, inspektion og kontrol med tanke og rørsystemer,
der indeholder olie. Endvidere stilles krav om, at tankenes udluftninger skal
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være forsynet med trykvakuumventiler og kulfiltre. Rørsystemerne skal være indrettet med termiske sikkerhedsventiler og kontraventiler der sikrer, at
der ikke kan ske tilbageløb fra tank til skib.
For at sikre et højt niveau af kontrol med tankene stiller Miljøstyrelsen vilkår
(B2) om, at der skal foreligge gyldig inspektionsrapporter for alle tanke der
er i brug. Inspektion og prøvning af tankene skal udføres af et eksternt uvildigt firma, som er godkendt hertil.
Tankgårdens indretning
Tankene skal endvidere jf. vilkår B3 være placeret i tankgårde, der er tætte
for det pågældende produkt. Tankgården er etableret på et underlag af oppumpet sand og uden impermeabel membran. Dette vurderes at være tilstrækkeligt, da etablering af impermeabel bund og sider ifølge ”vejledning
om miljøkrav til store olielagre med tilhørende baggrundsrapport nr.
12/2008” ikke vurderes relevant ved oplag af tunge opvarmede olieprodukter, idet disse produkter størkner ved normale udendørs temperaturer.
Ved mindre udsivning vil olieprodukterne hurtigt størkne. Pludseligt udslip af
store mængder olieprodukter vil derimod kunne spredes overjordisk, indtil
olieproduktet afkøles til under flydepunkts-temperaturen. Nedsivning i jorden af tunge olieprodukter vil ifølge oplysninger i ”vejledning om miljøkrav til
store olielagre med tilhørende baggrundsrapport nr. 12/2008” være meget
begrænset.
Tankgårde med tanke til fuelolie og lignende produkter kan derfor ifølge
”vejledning om miljøkrav til store olielagre med tilhørende baggrundsrapport
nr. 12/2008” bestå af jordvold kombineret med et beredskab til oprensning i
tilfælde af udslip. For oplag af tunge opvarmede olieprodukter oplyses endvidere, at en kapacitet svarende til den største lagertank kun vurderes relevant, såfremt det umiddelbart truede område er sårbart.
DONG Energy oplyser, at tankgården har et bruttovolumen på ca. 120.000
m3. Idet der tages højde for, at de fire tanke optager en del af tankgårdens
volumen oplyser DONG Energy, at der er godt 50.000 m3 frivolumen i tankgården udover de 4 x 15000 m3, som hver tank optager. Tankgårdens opsamlingskapacitet er ca. 87 % af en enkelt af de fire tanke.
Tank nr.
M8, M9,M10,
M11

Tankvolumen
(operationelt)
m3
78.300

Opsamlingskapacitet i
tankgård, m3
67.800 ~ 87 %

Volumen (ved 5
min. pumpning v/
5000 m3 /time)
417 m3

Det fremgår af vejledningen for store olieoplag, skal en tankgård som minimum kunne rumme indholdet af den største tank. Dette krav kan fraviges
for oplag af tunge olier, f.eks. fuelolie, såfremt det kan godtgøres, at konsekvenserne af et sådant udslip vil kunne afværges uden varige skader på
miljøet eller at en sådan hændelse vil kunne risikoklassificeres som værende ”ubetydelig”.
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Endvidere fremgår det af Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af 4. januar
2010, at tankgårde med tanke, der indeholder brandfarlige produkter i klasse III som minimum skal kunne rumme et volumen, der svarer til overpumpning ved højeste pumpekapacitet i det tidsrum, der forventes at forløbe,
indtil pumpning kan bringes til ophør – dog minimum 5 min pumpning.
DONG Energy har oplyst, at der ved uheld vil være risiko for at der kan løbe
FO og VGO olier ud i havet, enten via kølekanalen på Enstedværket eller
over kulkajen. Miljøstyrelsen ønsker på den baggrund fremsendt en nærmere redegørelse for oliemængder, der vil kunne nå til havet. Redegørelsen
skal indeholde en økonomisk/teknisk vurdering af mulighederne for at afværge en sådan hændelse uden varige skader på miljøet. I samme redegørelse skal der indgå en vurdering af brug af flydespærrer ved udslip fra rørene langs pieren. Hvor hurtigt kan flydespærrerne blive lagt ud og hvad vil
den miljømæssige konsekvens være. På baggrund heraf vil det blive vurderet om der skal stilles ændrede vilkår for brug af flydespærrer samt om der
er miljømæssige argumenter for at skærpe krav til tankgården. Redegørelsen skal være fremsendt senest den 1. april 2012.
For at sikre at regnvand tilbageholdes i tankgården inden nedsivning, skal
tankgården som minimum være udstyret med en 0,5 m høj mur eller jordvold. I henhold til den Miljøtekniske beskrivelse er dette krav pt. opfyldt.
Inspektion
Ensted Olieterminal forpligtes jf. vilkår B7 til at foretage inspektioner af tankene efter EEMUA’s anbefalinger. Inspektionerne skal foretages af et uvildigt firma med ekspertise på området. Miljøstyrelsen vurderer, at anbefalingerne i EEMUA's vejledning skal følges, som anbefalet i udkast til vejledning om store olielagre. Hvad angår rørsystemer skal inspektioner foretages
jf. Arbejdstilsynets regler herom (At's bekendtgørelser nr. 99 og 100 af
31.01.2007).
I forbindelse med, at tank M10 overdrages fra Enstedværket til Ensted Olieterminal, skal olieterminalen fremsende orientering herom samt dokumentation for gyldig og godkendt tankinspektion til tilsynsmyndigheden, jf. vilkår
B6. Tank M10 er frem til overdragelsen reguleret af Enstedværkets miljøgodkendelse. Efter overdragelsen er tanken omfattet af nærværende revurderede miljøgodkendelse.
Drift
Et højt niveau af kontrol med sikkerhedsforanstaltninger omkring tanke og
rørsystemer er væsentlig for at kunne opdage lækager. Alle tanke skal derfor være tilsluttet et kontinuert, automatisk overvågningssystem jf. vilkår B2,
ligesom der jf. vilkår B9 skal udføres ugentlige runderinger og inspektioner
med henblik på at imødegå utætheder og udsivning fra tanke, rør eller
pumpestationer.
Overfyldning af tanken vil blive registreret, da der er installeret alarm for høj
væskestand og meget høj væskestand i tanken. Alarmen går til kontroltårn,
der øjeblikkeligt kan stoppe pumpningen. Dette fastholdes ved vilkår.
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Endvidere stilles vilkår om, at sikkerhedsforanstaltninger i form af alarmer,
niveaumålere og ventiler i forbindelse med tanke og produktrør, skal dokumenteres ved funktionstest og kontrolleres efter leverandørforskrifter, dog
minimum en gang årligt (vilkår B10). Ved hyppigere kontrol jf. leverandørforskrifter skal disse følges.
Af hensyn til sikring mod påkørsel af tanke, rørsystemer samt udsatte ventiler og studse, stiller Miljøstyrelsen i vilkår B5 krav om, at der skal være sikring mod påkørsel på steder, hvor der er trafik i nærheden, og hvor der kan
være risiko for påkørsel. Foranstaltninger til sikring mod påkørsel forefindes
p.t. ikke og der er derfor i vilkår B5 fastsat en frist til sikring mod påkørsel til
1. juli 2012.
Ved skibsoperationer, hhv. losning og lastning af olieprodukter mellem tanke og skibe, er der risiko for forurening af Aabenraa Fjord. Passende indretning af pierområdet og kontakt mellem de ansvarlige personer er efter Miljøstyrelsens vurdering afgørende for, at der hurtigt kan gribes ind med f.eks.
standsning af pumper i tilfælde af uheld eller andre utilsigtede hændelser og
for, at risikoen for udslip til havet reduceres. I vilkårene B11 stilles derfor
vilkår om, at pierområdet skal være indrettet med en opkant og om, at spygats (der anvendes til afledning af overfladevand) skal være lukkede under
operationer. Der skal være udstyr tilgængeligt for bekæmpelse af oliespild,
herunder flydespærringer, der kan bringes i anvendelse i tilfælde af spild til
havet. Kommunikationen mellem de ansvarlige på pier og skib under operationer kan ske med radio eller mobiltelefon.
Ansøger har ønsket at opsyn og overvågningen kan erstattes af CCTV. Miljøstyrelsen vurderer at opsynet og overvågningen delvis kan erstattes med
CCTV. Dette skal dog aftales nærmere med tilsynsmyndigheden inden det
gennemføres.
Værksted og lagerbygning
DONG Energy har oplyst, at det påtænkes at indrette et værksted i en af
lagerbygningerne i den sydlige del af olieterminalområdet. Værkstedet skal
anvendes til diverse reparations- og vedligeholdelsesopgaver, herunder
svejsning. Der er derfor fastsat vilkår (B14) om, at svejsepladsen skal være
forsynet med udsug og afkast, som er ført 1 meter over tag. Afkasthøjden er
fastsat i overensstemmelse med anbefalinger i Miljøstyrelsens vejledning
nr. 13/1997 og svarende til benyttelse af 1 svejseplads.
3.2.3 Luftforurening
De væsentligste kilder til luftforurening fra driften af Ensted Olieterminal er
emissioner fra oplagstankene. Da tankemissionerne er diffuse fastsættes
der ikke emissionsgrænseværdier, ligesom der ifølge luftvejledningen ikke
bør/kan udføres OML-beregninger for tanke med diffuse emissioner.
I vejledning om miljøkrav til store olielagre er der vist beregninger af emissionen af flygtige stoffer for hhv. benzin og gasolie (diesel), oplagret i fasttagstanke uden emissionsbegrænsende tiltag. Beregningerne viser, at

24

emissionen af flygtige stoffer fra oplagret benzin er omkring 10 gange større
end fra oplagret diesel og lignende gasolie. I samme vejledning anbefales
for tanke større end 50 m3 med indhold af produkter med et damptryk under
1,3 kPa (som tilfældet for denne olieterminal) installation af trykvakuumventil, med mindre tanken ikke er konstrueret til det varierende tryk svarende til
en trykvakuumventils arbejdsområde.
Tankene på Ensted Olieterminal er alle med fast tag og isolerede. Tankene
er endvidere opvarmede for at holde produkterne flydende. Tankene indeholder ikke benzin, men alene klasse III produkter som fuelolie og vakuum
gasolie, som har relativt lav flygtighed og dermed også relativt begrænset
udsendelse af dampe. De fire produkttanke er endvidere udstyret med trykvakuumventil og kulfiltre på tankenes ånderør.
Miljøstyrelsen vurderer, at de emissionsbegrænsende foranstaltninger, der
er etableret for tankene samt de i revurderingen øvrige vilkår vedrørende
drift og vedligehold er tilstrækkelige i forhold til at imødegå, at driften medfører uacceptabel luftforurening.
Der er desuden emissioner fra skibe, der ankommer til pieren for losning og
lastning. Miljøstyrelsen vurderer, at omfanget af emissioner til luften fra skibe er begrænsede, da der alene er tale om losning og lastning af klasse III
produkter med lav flygtighed og begrænset udsendelse af dampe.
3.2.4 Lugt
I forbindelse med påfyldning af tanke fortrænges der luft, som indeholder
flygtige organiske kulbrinter. Denne emission benævnes tankånding og kan
medføre lugtgener ved beboelser i nærheden af Ensted Olieterminal, især i
tilfælde hvor vindretningen bærer emissionerne i retning af huse.
De installerede trykvakuumventiler og kulfiltre på tankene bidrager til en
væsentlig reduktion af den diffuse lugtemission til omgivelserne. De installerede kulfiltre skal vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med leverandørens vejledning, således at kulfiltrene fungerer effektivt (vilkår C3).
Desuden bidrager det løbende tilsyn og vedligehold af pumper, flanger, ventiler m.v. jf. vilkår C2 til at reducere de diffuse lugtemissioner.
Da lugtemissionerne fra tankåndingen er diffuse er der ikke stillet lugtvilkår
med grænseværdier, idet tekniske målinger ikke er mulige. I stedet vurderer
Miljøstyrelsen, at der skal stilles vilkår om, at Ensted Olieterminal ikke må
give anledning til lugtgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes som væsentlige jf. vilkår C1. Såfremt Miljøstyrelsen f.eks. i forbindelse med klager
over lugtgener vurderer, at der forekommer væsentlige lugtgener, kan Miljøstyrelsen efterfølgende give påbud om, at Ensted Olieterminal skal nedbringe lugtemissionerne.
3.2.5 Spildevand
Der afledes på Ensted Olieterminal alene overfladevand/regnvand. Regnvandet der falder i tankgården nedsives via faskiner. Nedsivning af overfla-
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devand fra tankgårde er i overensstemmende med oplysninger i vejledning
om miljøkrav til store olielagre, hvoraf fremgår at ”Ved fuelolielagre kan afvanding af tankgårde ske ved nedsivning fra tankgården”. Dette skyldes, at
fuelolie stivner ved almindelige udendørs temperaturer.
Regnvand fra befæstede arealer uden for tankgården ledes via vejafløb til
Enstedværkets regnvandssystem, som afleder til Aabenraa Fjord. Regnvandssystemet er tilkoblet sandfang og olieudskiller, som er beliggende på
Enstedværkets matrikel. Tagvand fra lagerhallerne i den sydlige del af olieterminalområdet ledes direkte til Enstedværkets kølevandskanal og dermed
videre til Aabenraa Fjord.
Regnvand på pierområdet ledes via spygats til Aabenraa Fjord. Der stilles
vilkår om, at området skal være indrettet med minimum 10 cm opkant, og at
spygats skal være lukkede under lastning og losning af produkter (vilkår
B11). Således kan mindre spild opsamles uden at løbe til Aabenraa Fjord.
For at sikre, at der kan ske hurtig indsats ved oliespild ved pieren, stilles der
vilkår om, at pieren skal være indrettet med udstyr til bekæmpelse af oliespild.
Sanitært spildevand fra Ensted Olieterminal afledes via Enstedværkets spildevandssystem til rensningsanlægget på Stegholt.
3.2.6 Støj
Grontmijl Carl Bro har april 2011 foretaget målinger af terminalens
støjemission samt beregninger af støjbidraget i omgivelserne. Beregningerne har ikke medtaget egenstøj fra skibe.
De betydende støjkilder omfatter hovedsagligt anlæg knyttet til pumpehus,
to mindre "tømmepumpe"-huse.samt støj fra rørføring fra pumpehuse i
tankgård.
Støjbelastningen er beregnet i fire referencepunkter i naboområder rundt
om virksomheden, som markeret i bilag C. Grontmijl Carl Bro har ved beregningerne forudsat, at alle kilder relateret til olieterminalen kan være i drift
døgnet rundt, og at der derfor ikke skal korrigeres for driftsperioden.
Resultaterne af beregningerne er opsummeret i nedenstående tabel. I tabellen er til sammenligning vist grænseværdien for støj i natperioden, idet denne er den mest restriktive og støj fra olieterminalen kan forekomme hele
døgnet:
Støjbidrag fra Ensted Olieterminal, dB(A)

Vejledende støjkrav iht
MST’s støjvejledning, nat

Foreslået støjgrænseværdi,
nat, for Ensted Olieterminal

Referencepunkt A
Bolig i åbent land

35,2

40

40

Referencepunkt B
Boligområde

32,3

35

35
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Støjbidrag fra Ensted Olieterminal, dB(A)

Vejledende støjkrav iht
MST’s støjvejledning, nat

Foreslået støjgrænseværdi,
nat, for Ensted Olieterminal

Referencepunkt C
Boligområde

23,3

35

35

Referencepunkt D
I skel til nabovirksomhed

73,4

70

70

Beregningerne viser, at olieterminalen bidrager med en støjbelastning af
omgivelserne på 23,3 - 73,4 dB(A) hele døgnet rundt. I det beregnede støjbidrag indgår ikke tillæg for tydeligt hørbare toner eller impulstoner, idet
Grontmijl Carl Bro vurderer, at disse toner ikke forekommer i referencepunkterne.
Grontmijl Carl Bro konkluderer i støjrapporten, at olieterminalen ved referencepunkterne A, B og C overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier, mens støjbelastningen ved referencepunkt D, der ligger i skel til
kraftværksområdet, er overskredet. Grontmijl Carl Bro anfører, at beregninger for referencepunkt D, som er placeret 1,5 m over den ca. 3,8 m høje
betonvæg, ikke er udtryk for et niveau, som personer bliver påvirket af, men
udelukkende en belysning af de formelle støjmæssige konsekvenser. Samtidig vurderer Grontmijl Carl Bro, at der ikke forekommer steder i naboområdet på den anden side af betonvæggen, hvor støjbelastningen fra olieterminalen overskrider 70 dB(A).
Nærværende revurdering omhandler alene aktiviteter knyttet til Ensted Olieterminal, men det skal sikres, at den fremtidige samlede støjbelastning fra
EOT og ENV ikke øges i forhold til i dag. Miljøstyrelsen vurderer, at støjvilkårene for Ensted Olieterminal for område A (hele døgnet) og område B (i
dag og aften-perioden), der i dag enten ikke er medtaget som referencepunkt i Enstedværkets samlede afgørelse eller hvor der ikke er meddelt
lempede støjgrænser, skal fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier minus 3 dB(A). For boligområde C (hele døgnet) og B (nat) er der i henhold til miljøklagenævnets afgørelse af 8.
januar 2008 meddelt lempede støjgrænser. Fremover skal EOT overholde
de vejledende støjgrænser her. Støjrapporten viser, at EOT kan overholde
disse grænseværdier, når støj fra skibe ikke medregnes. I skel indtil nabovirksomheden er det oplyst at den vejledende grænseværdi er overskredet i
beregningspunktet. Miljøstyrelsen anerkender Carl Bro´s bemærkninger om,
at det ikke er et udtryk for et niveau, som personer vil blive påvirket af. Miljøstyrelsen vil fastholde en grænseværdi på 70 dB ind til ENV og finder, at
den ønskede støjrapport, jvf vilkår E4 skal indeholde en redegørelse for at
denne grænse er overholdt på ENV.
Miljøklagenævnet tilkendegiver i sin afgørelse af 8. januar 2008 vedrørende
Enstedværket, at det er Nævnets opfattelse, at støj fra skibe, der ligger ved
kaj ved en godkendelsespligtig virksomhed, er omfattet af miljøbeskyttelseslovens regulering og derfor kan medtages i virksomhedens miljøgodkendelse.
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Støjbidraget fra skibe i de valgte referencepunkter har ikke tidligere indgået
i støjredegørelsen for EOT. Der vil derfor blive stillet vilkår om, at der skal
laves en opdatering af støjredegørelsen for virksomheden, hvoraf støjbidraget fra skibe tydeligt fremgår. Relevante støjkilder på skibe vil være kilder,
der er forbundet med skibets egendrift, mens det ligger ved kaj, samt kilder
på skibet forbundet med losse- og lasteaktiviteter, f.eks. dækspumper samt
afkast fra hjælpemotor og ventilation.
Redegørelsen skal forholde sig til overholdelsen af grænseværdierne for
støj fra virksomhed ekskl. støj fra skibe, som angivet i vilkår E1, idet der
gøres særskilt rede for det samlede støjbidrag fra virksomheden inkl skibe i
referencepunkterne, støjbidraget virksomheden ekskl skibe samt støjbidraget fra støjkilder fra skib. Viser redegørelsen, at det ikke er muligt at overholde grænseværdierne for støj, skal redegørelsen tillige indeholde mulige
tiltag, herunder f.eks muligheden for at ligge til kaj med hjælpemotoren
længst væk fra støjfølsomme områder, for at nedbringe støjbidraget fra de
kilder, der er årsag hertil, tekniske og konstruktionsmæssige hindringer eller
fordyrende forhold samt de økonomiske konsekvenser ved implementeringen heraf.
I givet fald vil Miljøstyrelsen på denne baggrund og ud fra en proportionalitetsbetragtning efterfølgende træffe afgørelse om effektuering af mulige
tiltag og/eller en lovliggørelse af de eksisterende forhold.
3.2.7 Affald
Den væsentligste affaldsfraktion, der frembringes på Ensted Olieterminal, er
olieholdigt slam, der stammer fra rengøring af tanke forinden tankinspektion. Olieaffald er farligt affald og skal håndteres i overensstemmelse med
Aabenraa Kommunes affaldsregulativ. Hvis Ensted Olieterminal ønsker at
fravige kommunens ordning skal der søges om dispensation hos kommunalbestyrelsen, og dispensationen skal fremsendes til Miljøstyrelsen på forlangende (se øvrige forhold).
Olieslam og eventuelt andet farligt affald, der frembringes under driften af
Ensted Olieterminal, herunder affald der modtages fra skibe og opbevares som f.eks. olieholdige klude - skal anmeldes til kommunen i henhold til affaldsbekendtgørelsens regler.
Hvis der modtages slopolie fra skibe, skal det pumpes direkte til tankbil og
bortskaffes til godkendt modtager uden opbevaring på olieterminalen.
Øvrige affaldsfraktioner skal ligeledes bortskaffes i overensstemmelse med
kommunens affaldsregulativ, ligesom virksomheden skal kildesortere sit
genanvendelige affald jvf. kapitel 14 i affaldsbekendtgørelsen.
Data om affaldet skal indgå i årsindberetningen jf. vilkår H4.
3.2.8 Overjordiske olietanke
De overjordiske olietanke, der findes på Ensted Olieterminal, indeholder
store mængder olie som udgør en miljørisiko i tilfælde af tanklækager. Til-
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svarende er tætheden af de tilhørende rørsystemer afgørende for at undgå
utilsigtede hændelser, der kan medføre forurening af miljøet. Miljøstyrelsen
har derfor stillet en række vilkår, der sigter mod at minimere disse risici.
Vilkårene er formuleret som vilkår under indretning og drift, der bl.a. omhandler den tekniske indretning af installationerne, inspektioner, kontroller,
tests samt særlige forhold, der skal følges ved losning og lastning til og fra
skib.
3.2.9 Jord og grundvand
Forurening af jord og grundvand kan ske under operationer på Ensted Olieterminal, dvs. når der finder pumpning af olie sted, enten til/fra skib eller
imellem tankene på terminalen samt under oplagring i tanke. Risikoen for
forurening af grundvand er dog yderst begrænset, da der i tankene opbevares olieprodukter, som størkner ved normale udetemperaturer.
Ensted Olieterminal ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD). Den overordnede geologi i området består jf. boringsdata
øverst af fyld, dernæst af kvartære sedimenter (sand/ler/grus). Olieprodukternes egenskaber gør, at nedsivning vil være meget begrænset.
Der behandles pt. en forureningssag vedrørende olieforurening under Tank
10. Region Syddanmark har oplyst, at området vil blive kortlagt som forurenet. Den endelige afslutning af sagen udestår pt.
I forbindelse med DONG Energy' udskillelse af Ensted Olieterminal i en
selvstændig juridisk enhed er der i marts 2011 foretaget en orienterende
undersøgelse af forurenet jord og grundvand på Ensted Olieterminal. I de 5
gennemførte miljøtekniske boringer blev der ikke påtruffet forureninger over
Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for ren jord, hvorfor jorden betragtes
som uforurenet. I 2007 var der to mindre miljøuheld på olieterminalen og
ved den orienterende undersøgelse blev der ikke påvist forurening, hvor de
to uheld skete.
Der blev ikke udtaget grundvandsprøver, da der under feltarbejdet og ved
PID målinger ikke var tegn på forurening af grundvandet.
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af omtalte undersøgelse, at spild i
tankgårdene med stor sandsynlighed vil kunne opsamles uden risiko for
yderligere emission til jord. Produkterne, der opbevares på olieterminalen
(fuelolie og vakuum gasolie), skal holdes opvarmede i tanke og rørsystemer
for ikke at størkne og vil derfor hærde ved udstrømning til jord. Spildt produkt og al forurenet jord skal opsamles mekanisk.
Der er i vilkår under indretning og drift stillet krav om, at tanke og rørsystemer indrettes, drives og inspiceres med henblik på at opretholde et højt sikkerhedsniveau mod risikoen for forurening af jord og grundvand. I vilkår H1
og H2 stiller Miljøstyrelsen bl.a. vilkår om, hvordan spild og hændelser skal
håndteres samt forebyggende tiltag osv.
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3.2.10 Til- og frakørsel
Af den miljøtekniske beskrivelse fremgår, at trafikken til Ensted Olieterminal
p.t. sker gennem den fælles port for Ensted Olieterminal og Enstedværket.
På sigt påtænkes dog at etablere en adgangsvej syd om olieterminalen.
Kørsel til Ensted Olieterminal oplyses at være yderst begrænset og primært
at omfatte persontransport, reparatører, mæglere, skibsproviant og skibsaffald.
Miljøstyrelsen vurderer, at omfanget af til- og frakørsler til Ensted Olieterminal er begrænset og kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omkringboende.
3.2.11 Indberetning/rapportering
Ensted Olieterminal er som selvstændig virksomhed ikke pligtig til at udarbejde årlige grønne regnskaber i henhold til Bekendtgørelse nr. 210 af
03.03.2010. Miljødata for Ensted Olieterminal har hidtil indgået som del af
Enstedværkets årlige grønne regnskaber.
Miljøstyrelsen vurderer, at Ensted Olieterminal også fremadrettet skal afrapportere miljødata i form af nøgletal, herunder oplysninger om produktomsætning, antal skibe der anløber, forbrugsdata, affald og opgørelse over
uheld og forebyggende handlinger. Der er derfor formuleret vilkår H4 om
årsindberetning.
3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld
I henhold til § 71 i Miljøbeskyttelsesloven skal Ensted Olieterminal straks
underrette tilsynsmyndigheden i tilfælde af, at driftsforstyrrelser eller uheld
giver anledning til væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, og dette
gælder også i tilfælde af en miljøskade eller overhængende fare for en miljøskade. Virksomheden skal desuden straks forhindre yderligere forurening
eller afværge den overhængende fare for forurening.
Miljøstyrelsen har derfor fastsat vilkår om underretning af beredskab og
Miljøstyrelsen i tilfælde af spild. Spild på land skal straks opsamles og forurenet jord bortgraves efter aftale med Miljøstyrelsen. Spild til havs skal
straks anmeldes det kommunale beredskab og Miljøstyrelsen. Erfaringsopsamling ved uheld er væsentligt, og der er derfor i vilkår I5 stillet krav til, at
hændelser skal rapporteres og evalueres, bl.a. med henblik på forebyggende tiltag.
Ensted Olieterminal er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer dog, at der i forhold til miljørisiko skal stilles vilkår, der generelt
er med til at reducere risikoen for uheld og miljøforurening hidrørende fra
driften af et stort olielager og pumpning af olieprodukter mellem tanke og
skib. Disse vilkår (I1-I3) omhandler krav til plan, uddannelse af personale,
udstyr til bekæmpelse af oliespild, herunder udlægning af flydespærringer
ved udslip til havet, m.v.
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3.2.13 Ophør
Miljøstyrelsen stiller vilkår om rensning af tanke og redegørelse for dette
arbejde i forbindelse med ophør af virksomhedens drift. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at en rensning svarende til den der finder sted forinden
tankinspektion er påkrævet for at undgå forurening. Desuden skal tilsynsmyndigheden orienteres ved fremsendelse af redegørelse for de planlagte
foranstaltninger.
3.2.14 Bedst tilgængelige teknik
Anvendelse af bedst tilgængelig teknologi – BAT-princippet – skal ligge til
grund ved behandling af alle sager efter miljøbeskyttelsesloven, både ved
godkendelser og revurdering af disse.
Selvom Ensted Olieterminal ikke er en IPPC-virksomhed og ikke er omfattet
af EU BREF (BAT reference dokumenter) vurderer Miljøstyrelsen, at BREFdokumentet "Emissions from storage" kan danne vejledende retningslinjer
for indretning og drift af Ensted Olieterminal.
DONG Energy har i den miljøtekniske beskrivelse (bilag A) forholdt sig til
anvendelse af bedst tilgængelig teknologi og har i bilag 3 til den miljøtekniske beskrivelse gennemgået tjeklisten for BAT for emissioner i forhold til
olieterminalens indretning og drift. I den miljøtekniske beskrivelse med tilhørende bilag oplyses bl.a.:
•

For reduktion af energiforbruget til opvarmning af tankene har Ensted Olieterminal isoleret tankene

•

Vedligehold og inspektioner håndteres i SAP og foretages i overensstemmelse med anbefalingerne i EEMUA-standarden

•

Tanke og tilhørende systemer er dedikerede til olieprodukter og i lys
nuance

•

Tankene til produkter er forsynet med kulfiltre og med trykvakuumventiler

•

Organisatoriske foranstaltninger sikrer træning og instruktion for sikker og ansvarlig drift

•

Der er installeret alarmer for høj og høj høj væskestand i tanke

•

Tankgården omkring tankene kan indeholde hvad der svarer til 5
min. overpumpning

•

Der findes brandslukningsudstyr, og det er muligt at tilbageholde
slukningsmiddel indenfor tankvoldene. Der er ingen drænafløb fra
tankgården

•

Der anvendes et forankret og certificeret miljø- og sikkerhedsledelsessystem

•

Rørledninger er indrettet og konstrueret passende hvad angår f.eks.
samlinger, pakninger og forebyggelse af korrosion

•

Ventiler vælges korrekt og risiko vurderes ved udskiftning
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•

Pumper og kompressorer er installeret og anvendes korrekt

•

Der er etableret marine loading arms med henblik på at mindske risikoen for uheld i losse- og lastesituationer

Ved denne revurdering har Miljøstyrelsen fastsat en række vilkår, som har
til hensigt at fastholde og udvikle relevante BAT-initiativer for indretning og
drift, herunder: Forbrug af hjælpestoffer, energi og vand skal følges og begrænses; tanke og rørsystemer skal kontrolleres, inspiceres og vedligeholdes ifølge standarder; der skal være alarmer og niveaumålere på tanke; der
skal finde overvågning sted under pumpning af olie til/fra skib, og der skal
anvendes procedurer og instrukser til inspektioner, drift samt uheldshåndtering.
Miljøstyrelsen har gennemgået besvarelserne i tjeklisten og finder ikke at
disse på alle områder er fyldestgørende. Miljøstyrelsen har den 27. september 2011 tilbagesendt tjekskemaet med kommentarer til DONG Energy
og forventer at have modtaget en opdateret udgave inden den 1. januar
2012, hvor erfaringerne fra olieforureningen ved M10 bør indgå i besvarelsen. Herefter vil Miljøstyrelsen vurdere det oplyste med henblik på evt tiltag
og vilkårstillelse. Dette fastholdes ved vilkår.
3.3 Udtalelser/høringssvar
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder
Aabenraa Kommune har den 11. maj 2011 videresendt den udarbejdede
Miljøtekniske beskrivelse inkl bilag til Miljøstyrelsen. Kommunen oplyser i
mailen, at kommunen intet har at indvende imod at EOT revurderes under
de i papirerne beskrevne forudsætninger.
3.3.2 Inddragelse af borgere mv.
Olieterminalen på Enstedværket er ikke en i-mærket virksomhed og er derfor ikke omfattet af reglerne om at offentligheden skal gives lejlighed til at
udtale sig før myndigheden træffer afgørelse.
3.3.3 Udtalelse fra Ensted Olieterminal
De nye og ændrede vilkår har 20. september 2011 været varslet overfor
virksomheden i form af udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75.
DONG Energy har fremsendt kommentarer til udkastet den 26. september
2011. Kommentarerne og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil fremgår Bilag
E.
Udover redaktionelle ændringer på baggrund af kommentarerne og ændring
af tidsfrister vil Miljøstyrelsen specielt fremhæve følgende:
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DONG Energy har tilkendegivet, at de ikke finder, at der er behov eller
grundlag for at der fastsættes vilkår om begrænsning af aktiviteten, jf. vilkår
B1.
Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at kravet i miljøbeskyttelseslovens § 33
om, at en listevirksomhed ikke må udvides eller ændres bygningsmæssigt
eller driftsmæssigt, før udvidelsen eller ændringen er godkendt, både relaterer sig til kapaciteten af en listevirksomhed og det tidsrum, hvori listevirksomheden udøver sin aktivitet. Da denne revision sker på forudsætning af
en fortsættelse af driften for EOT som hidtil, finder Miljøstyrelsen det nødvendigt at fastholde denne forudsætning ved vilkår for både kapacitet og
aktivitet. Miljøstyrelsen fastholder derfor vilkår B.1.
Ønskes kapaciteten og/eller aktiviteten for EOT ændret, kan der til enhver
tid søges om miljøgodkendelse heraf.
DONG Energy har tilkendegivet, at det ønskes præciseret, at støjgrænserne
i vilkår E1 omhandler virksomhedens samlede bidrag ekskl skibes egenstøj.
Miljøstyrelsen imødekommer dette ønske, idet der henvises til vilkår E4,
hvoraf det fremgår, at der skal indsendes en opdatering af støjredegørelsen
omfattende støjbidrag fra skibe. På baggrund af støjrapporten vil Miljøstyrelsen ud fra en proportionalitetsbetragtning efterfølgende træffe en afgørelse om effektuering af mulige tiltag og/eller en lovliggørelse af eksisterende
forhold.
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4.

FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag
Oversigt over det anvendte lovgrundlag for revurderingen findes i bilag E.
Revurdering
Ensted Olieterminal indgår for nærværende som del af den revurderede
miljøgodkendelsen for Enstedværket, som er meddelt af Sønderjylland Amt
den 22. juni 2000 i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41.
Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan udstedes en separat miljøgodkendelse for Ensted Olieterminal ved en revurdering af den del af Enstedværkets
nuværende miljøgodkendelse, som regulerer aktiviteter på Ensted Olieterminal. Ved revurderingen er der suppleret med nye vilkår, der sikrer en
samlet miljømæssig regulering af Ensted Olieterminal, idet der i den eksisterende miljøgodkendelse kun er enkelte vilkår, der regulerer indretning og
drift af selve olieterminalen.
Revurderingen af miljøgodkendelsen er meddelt under den forudsætning, at
udskillelsen af Ensted Olieterminal i en selvstændig juridisk enhed ikke indebærer anlægs- eller driftsmæssige ændringer af aktiviteterne på olieterminalen.
Vilkår, relateret til Ensted Olieterminal, er meddelt ved påbud efter lovens §
41. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre
andet fremgår i det enkelte vilkår eller med mindre afgørelsen påklages, jf.
afsnit 4.4.
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet.
Risikobekendtgørelsen
Ensted Olieterminal er ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen, idet de
opbevarede produkter hverken er omfattet af risikobekendtgørelsens bilag
1, del I (liste af navngivne stoffer) eller af bilag 1, del II (kategorier af stoffer
og produkter der ikke udtrykkeligt er anført i del I).
VVM-bekendtgørelsen
Ensted Olieterminal er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning),
punkt 21 ”Oplag af olieprodukter med en kapacitet på over 200.000 tons”.
Revurderingen efter Miljøbeskyttelseslovens § 41 ikke er VVM-pligtig, da
der er tale om en lovligt etableret og miljøgodkendt virksomhed, som revurderes uden driftsmæssige ændringer eller udvidelser. Såfremt der senere
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ønskes ændringer/udvidelser af aktiviteten på terminalen skal dette vurderes i forhold til VVM-bekendtgørelsen.
Habitatdirektivet
Ensted Olieterminal ligger i nogen afstand til internationale naturbeskyttelsesområder. I henhold til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse at visse arter, kan der ikke træffes afgørelser i medfør af en række
love og paragraffer, før der er foretaget en vurdering af om projektet i sig
selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura
2000 område væsentligt.
Miljøbeskyttelseslovens § 41, som revurderingen og påbuddene gives efter,
er ikke en af disse paragraffer. Det er vores opfattelse, at der dog skal forholdes sig til virksomhedens faktiske påvirkning af de berørte områder.
4.2 Øvrige afgørelser
Denne afgørelse erstatter den tidligere revurderede miljøgodkendelse af 22.
juni 2000 (stadfæstet af Miljøklagenævnet den 8. januar 2008 med ændringer), udarbejdet af det daværende Sønderjyllands Amt, for så vidt angår
miljøreguleringen af Ensted Olieterminal.
Miljøgodkendelsen, revurderet af daværende Sønderjyllands Amt ved godkendelse af 22. december 2000, vil fortsat være gældende for Enstedværket.
4.3 Tilsyn med virksomheden
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomhedens miljøgodkendelse.
4.4 Offentliggørelse og klagevejledning
Denne afgørelse vil blive annonceret i Aabenraa Ugeavis og kan ses på
www.mst.dk.
Afgørelsen
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnes af
 ansøgeren

enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens
udfald
 kommunalb
estyrelsen
 embedslægeinstitutione
n

landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang,
de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100

lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af
natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som
har ønsket underretning om afgørelsen
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er
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bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget
senest den 2. november 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere,
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog
ikke.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Betingelser, mens en klage behandles
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og re
viderede/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer
andet.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6
måneder fra offentliggørelsen.
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen
Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6000 Aabenraa, post@aabenraa.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe,
syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade20, 2110 København Ø
dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten
post@sportsfikerforbundet.dk
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1260 København K,
info@nordic.greenpeace.org
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk
Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 25, 6760 Ribe, rib@nst.dk
Gyda Nielsen og Leif Ipsen, Flensborgvej 190, 6200 Aabenraa
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5. BILAG
Bilag A:

Miljøteknisk beskrivelse

Bilag B:

Oversigtsplan i 1:25.000

Bilag C:

Virksomhedens omgivelser (temakort)

Bilag D:

Oversigt over revurdering af vilkår

Bilag E:

Kommentarer fra DONG Energy til udkast til revurdering
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ii.

Indledning

DONG Energy (DE) har igangsat en administrativ adskillelse af Ensted Olieterminal (EOT) og
Enstedværket (ENV) med henblik på eventuelt senere frasalg af EOT.
Udlejning af olietanke har over de seneste år udviklet sig til et regulært forretningsområde for DONG
Energy, og der er blevet oprettet et specifikt ansvarsområde til varetagelse heraf, nemlig DONG
Energy Oil Terminals (DEOT).
Udmatrikuleringen vil foruden EOT omfatte Asnæs Olieterminal (AOT) og Stignæs Olieterminal
(SOT).
Den nuværende driftsform af olieterminalerne, hvor kapaciteten til olieoplagring udlejes til eksterne
kunder, har foregået i en række år. Ud over de tanke, der lejes ud til eksterne formål, er der på
olieterminalen en 80.000 m3 tank, der for nuværende anvendes af Enstedværket. Denne tank har
primært funktion som tank for brændsel.
Som led heri er DE i færd med at gøre EOT til en selvstændig juridisk enhed. EOT og ENV vil
således i fremtiden være adskilte, både økonomisk, organisatorisk og på sigt også
ejerskabsmæssigt.
Aabenraa Kommune er som følge heraf ansøgt om selvstændig matrikulær udstykning af EOT.
Miljøforhold og aktiviteter på EOT og ENV er miljøgodkendt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33
af Sønderjyllands Amt ved miljøgodkendelse af 22. juni 2000. Denne miljøgodkendelse dækker som
nævnt både EOT og ENV, men hovedvægten af vilkårene i godkendelsen angår driften af
kraftværksdelen.
DE ansøger hermed miljømyndigheden – Miljøstyrelsen i Odense – om en revurdering af
miljøgodkendelsen, så der også miljøgodkendelsesmæssigt foretages en administrativ adskillelse af
EOT og ENV.
Den administrative adskillelse af EOT og ENV medfører ingen anlægsmæssige eller driftsmæssige
ændringer af aktiviteterne på EOT. Aktiviteterne på EOT fortsætter uændret, og anmodningen om
revurdering af miljøgodkendelsen er alene en konsekvens af, at EOT på sigt ønskes frasolgt som
selvstændig juridisk enhed.
Som grundlag for den administrative adskillelse af miljøgodkendelsen for EOT og ENV har DE
udarbejdet nærværende miljøtekniske beskrivelse, der beskriver de nuværende forhold på EOT, som
er miljøgodkendt ved godkendelse af 22. juni 2000.
For at give en dækkende miljøteknisk beskrivelse har vi opbygget denne analogt til krav til
ansøgninger om miljøgodkendelse.
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A.

Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1)
Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer
DONG Energy Oil Terminals A/S (under stiftelse)
Holtengårdsvej 20
4230 Skælskør

Formateret: Engelsk
(Storbritannien)

Tlf.: 9955 0520
2)
Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer
DONG Energy Oil Terminals A/S (under stiftelse)
Ensted Oil Terminals
Kraftsværksvej 53
Skærbæk
7000 Fredericia

Formateret: Engelsk
(Storbritannien)

Tlf.: 9955 0520
Nuværende CVR-nr.: 10153158, P-nr.: 1002980617, der også dækker ENV.
Nyt CVR- og P-nr. er under etablering.
Nuværende matrikelnummer: 385a, Stubbæk, Ensted.
Aabenraa Kommune er ansøgt om særskilt udmatrikulering.
3)
Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen
Identisk med ansøger.
4)
Oplysning om virksomhedens kontaktperson
Chef for DONG Energy Oil Terminals, Aage Faurholt, tlf.: 9955 6477
HSE-ansvarlig for DONG Energy Oil Terminals, Peter Havsager, tlf.: 9955 7367

Formateret: Engelsk
(Storbritannien)
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B.

Oplysninger om virksomhedens art

5)
Virksomhedens listebetegnelse
C 103 "Oplag af mineralolieprodukter på mere end eller lig med 25.000 t".
6)
Kort beskrivelse af det ansøgte projekt
EOT er en olieterminal, der består af egen pier, tankanlæg samt lukket overjordisk rørsystem, som
transporterer olie fra tankskibe ved oliepieren til olietankene og omvendt. Tankanlægget består af
3
fire overjordiske tanke med en samlet nominel opbevaringskapacitet på 320.000 m . Tankene er
2
3
placeret i en tankgård på ca. 39.000 m , svarende til knap 120.000 m , tankgården består af to ikkeadskilte dele, hhv. en del med en ca. 5 m høj jordvold og en del med en 3 m høj betonvæg.
Tankene er etableret i 1976 og 1978 og er oprindeligt etableret med henblik på at forsyne ENV med
fuelolie (FO). Efter at ENV er overgået til kul og biomasse som brændsel, har tre af de fire tanke
siden 2004 været udlejet til eksterne kunder. I tankene opbevares alene klasse III-væsker
(brandfarlige væsker med flammepunkt over 55 °C) i form af henholdsvis FO og/eller vakuum gasolie
(VGO).
Ud over tanke og oliepier består olieterminalen også af nødvendigt udstyr for håndteringen, f.eks.
pumper, varmesystem, og tømmesystemer.
De miljømæssige forhold på EOT reguleres i dag af Miljøgodkendelse af 22. juni 2000 meddelt af
Sønderjyllands Amt. Miljøgodkendelsen dækker både aktiviteter på EOT og ENV.
For olieterminalens vedkommende udlejes tre af de fire tanke p.t. til ikke-kraftværksrelaterede formål
til oplagring af klasse III-olieprodukter af typen FO og VGO.
Olieprodukterne losses fra tankskibe via loading arms ved EOT ved brug af skibspumperne gennem
fastinstallerede rør over vand og på land til den udvalgte tank på EOT. Lastning sker vha. pumper
installeret på EOT.
”I tilfælde af havari, længerevarende reparation mm. af loading arms kan lastning/losning udføres
ved anvendelse af egnet slangemateriel”

Formateret: Dansk

7)

Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol
med risikoen for større uheld med farlige stoffer
EOT er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld
med farlige stoffer.
ENV, som er nærmeste nabo, er på grund af oplag af flydende tryksat ammoniak (til røggasrensning)
omfattet af bekendtgørelsen.
8)
Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses
Der er ikke tale om et midlertidigt projekt, men om et eksisterende miljøgodkendt anlæg. Den
igangsatte adskillelse af EOT og ENV vil medvirke til at sikre EOT’s eksistens fremadrettet.
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C.

Oplysninger om etablering

Tankene er etableret i 1976 og 1978 og senest miljøgodkendt ved godkendelse af 22. juni 2000
meddelt af Sønderjyllands Amt. Den administrative adskillelse af EOT og ENV indebærer ingen
anlægsmæssige eller driftsmæssige ændringer af de nuværende aktiviteter på EOT.
9)
Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer
Der er på EOT ikke planlagt bygningsmæssige udvidelser/ændringer.
10)

Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af
virksomhedens drift
Ikke relevant, da der er tale om en eksisterende, idriftværende miljøgodkendt virksomhed, hvor der
ikke vil ske bygningsmæssige udvidelser/ændringer.
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D.

Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

11)
Oversigtsplan i passende målestok
EOT ligger i dag på ENV og grænser op til Aabenraa Fjord. EOT er i dag en del af matr. nr. 385a,
Stubbæk, Ensted, men særskilt udmatrikulering af et EOT-areal på 68.000 m2 er under forberedelse.

EOT

0

100 m

Kommuneplan
EOT ligger i byzone og er ifølge Aabenraa Kommunes Kommuneplan 2009 beliggende i et område,
der er udlagt til industri: Enstedværket med tilhørende havneanlæg, olietanke m.v.
Lokalplan
EOT er omfattet af lokalplan nr. S 14 og S 16. Lokalplan S 16 omfatter ENV, havneanlæg og
tankanlæg og udlægger området til kraftværk med tilhørende havnefaciliteter, olietanke m.v.
Lokalplan S 14 omfatter området øst for tankanlægget, som ifølge lokalplanen er udlagt delvist til
forsøgsdambrug (delområde C1) og delvist til offentligt rekreativt område (delområde C2).
Kort over omgivelser samt gældende lokalplaner for området er vist på nedenstående kort.
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Naturbeskyttelsesinteresser m.v.
Der er ingen Natura 2000-områder i nærheden af EOT, og EOT-området er ikke kortlagt som
forurenet i henhold til Jordforureningsloven.
EOT grænser op til det rekreative område, som er kortlagt som forurenet på vidensniveau V2, hvilket
vil sige, at der er kendt jordforurening (askeopfyld) i området. Kortlagte områder i nærområdet er vist
på nedenstående figur.
Området er endvidere udlagt med begrænsede drikkevandsinteresser.
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12)
Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser
Da virksomheden er eksisterende, er der i forbindelse med udmatrikuleringen ikke lavet primære
lokaliseringsovervejelser som ved nyetableringer. Det er valgt at udnytte tankene ved ENV til den
selvstændige olieterminal EOT i stedet for at skulle bygge nye andetsteds med arealbeslaglæggelse,
ressourceforbrug mv. til følge.
Havnen ved EOT har stor dybgang, ca.18 m, og ligger derfor godt i forhold til, at de store
olietankskibe kan anløbe, hvorved trafikken til og fra reduceres i antal.
Endvidere har området i forvejen en høj grad af industrialisering, hvorfor fortsættelse af driften ikke
vil føre til væsentlige ændringer i den samlede miljøbelastning.
I forhold til skeldragningen mellem EOT og ENV er der lavet overvejelser mht. til støj, brand,
risikoforhold, samt hvorledes tekniske installationer (herunder kloak, olieledning m.m.) bedst og
sikrest muligt deles.
13)
Virksomhedens daglige driftstid
Der forventes ikke ændringer i EOT’s nuværende driftstid. EOT er i drift alle ugens dage fra kl. 0-24,
når der kommer olieskibe.
14)

Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse
hermed
Kørsel til og fra EOT vil foregå som for nuværende. Al trafik til olieterminalen foregår gennem porten,
som er fælles for EOT og ENV.
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På sigt påtænkes at etablere adgangsvej sydom olieterminalen, i den forbindelse skal der enten
etableres en ny bro eller den eksisterende bro renoveres for at kunne tage tung trafik - dette ligger
dog udenfor denne ansøgnings rammer.
Da olien alene losses og lastes til/fra skib, er der ikke kørsel i forbindelse med udskibning eller
indskibning af olien. Kørsel til og fra EOT omfatter hovedsagelig persontransport af medarbejdere,
reparatører, mæglere, surveyors, besætningsmedlemmer m.m. samt transport af
skibsproviant/stores og skibsaffald.
Omfanget af til- og frakørsler vurderes at være yderst begrænset og i øvrigt uændret i forhold til
nuværende forhold.
Støjforhold grundet til- og frakørsel er beskrevet i afsnit 30).
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E.

Tegninger over virksomhedens indretning

15)
Tegninger
Den overordnede placering af EOT ses af kortene i afsnit 11. De enkelte dele af EOT ses af
nedenstående tegning:
Loading arm
Duc d’alber
Oliepier
Pierkontrolrum
Anlægsplads
Overføringsrør
Udtræksplads for
flydespærring
Tømmepumpestation
Tømmepumpestation
Tømmepumpestation

M8

Pumpebygning (alle
eksportoliepumper)

M9

Tømmepumpestation

M10

M11

Nødopbevaring af
ammoniaksprinklervand
EOT-skel
Tankvold/betonvæg

Driftkontor
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Til uddybning af den efterfølgende miljøtekniske beskrivelse er vedlagt følgende tegninger som bilag:
Bilag 1: Afløbsplan i tankgårde.
Bilag 2: Kort over udmatrikuleringsforhold.
Bilag 3: BAT tjekliste for EOT
Som led i udmatrikuleringen vil der blive tinglyst servitut om ret til brug af ledninger mellem ENV og
EOT. Endvidere tinglyses servitut om gensidig respekt af øvrige tekniske installationer og ledninger
(kloak, vand, varme, el og lign.) samt om EOT's ret til færdsel for på nærmere angivne veje, samt
brug af pier og pierkontor.
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F.

Beskrivelse af virksomhedens produktion

16)

Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og
hjælpestoffer, herunder mikroorganismer
Tankanlægget på EOT består af fire overjordiske tanke med en samlet opbevaringskapacitet på
320.000 m3. Der foregår ingen egentlig produktion på EOT.
EOT har et minimalt forbrug af kemikalier og hjælpestoffer, alene til dagligt vedligehold. Alle større
opgaver såsom renovering af tanke, rensning af tanke m.m. foretages af eksterne leverandører, som
medbringer materialer til arbejdet.
EOT har egen pier med to anlægspladser. Tankskibene lægger til yderst ved anlægsplatformen,
hvor der er en vanddybde på op til 18 m, svarende til, at der kan modtages skibe fra 3.000-300.000
tons dødvægt. Der både modtages og udskibes olie fra EOT-pieren.
Placering af tanke og oliepier kan ses af tegningen i afsnit 15).
Teknisk beskrivelse af tanke
De fire olietanke på EOT er opført i hhv.1976 og 1978. De fire olietanke benævnes i daglig tale tank
M8, M9, M10 og M11. Tank M10 fungerer p.t. som driftsolietank for ENV.
Tankene er konstrueret som overjordiske cylindriske ståltanke med en nominel diameter på ca. 80 m
og en højde på godt 16 m. Tankene er forsynet med faste tage.
Tankene benyttes alene til opbevaring af klasse III-væsker i form af henholdsvis FO og/eller VGO.
Tankenes beliggenhed er vist på kortet i afsnit 15). Data om tankene er vist i efterfølgende tabel.
Nr.

Byggeår

Kapacitet m3

Produkt

Opvarmet

Isoleret

M8

1976 80.

000

FO/VGO

Ja

Svøb/tag

M9

1976 80.

000

FO/VGO

Ja

Svøb/tag

M10

1978 80.

000

FO/VGO

Ja

Svøb/tag

M11

1978 80.

000

FO/VGO

Ja

Svøb/tag

Formateret: Dansk

De sikkerhedssystemer, der er etableret med henblik på at forebygge og begrænse forurening, er
nærmere beskrevet i afsnit 17).
Tankfundamenterne består af komprimeret, stabil sandpude suppleret med mekanisk stabile
gruspuder langs periferien under svøbene samt under fodplader for de indvendige søjler.
Bundene af tankene består af ét lag stålplader udlagt med indbyrdes overlap på ca. 60 mm på sand/grusunderlaget. Der er indbygget en sump.
Tanksvøbene består af kant-mod-kant sammensvejste stålplader, syv rækker i højden med
aftagende godstykkelse mod toppen.
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Tankene er forsynet med faste tage af 6 mm stålplade.
Der er på hver tanktop monteret fire kulfiltre, gennem hvilke det nødvendige luftskifte i forbindelse
med fyldning og tømning samt ved temperaturændringer sker.
Til sikring mod over- eller undertryk i tilfælde af tilstoppede kulfiltre er der tillige monteret
kombinerede tryk/vakuumventiler.
Alle tanke er på svøbet forsynet med 150 mm mineraluldsisolering afsluttet med alu-profilplade. De
nederste ca. 200 mm af svøbet er dog frilagt for at imødegå korrosionsangreb her som følge af
fugtindtrængning.
Tanktagene er isoleret med mellem 50 og 150 mm mineraluld eller – i delområder - polystyrenplader.
På tankene M8, M9 og M10 er tagdækningen afsluttet med tagpap; på tank M11 med
alutrapezplader.
Varmholdning af olien i tankene M8, M9 og M11 udføres ved cirkulation af varmt vand (ca. 90-100
o
C).
M10, der anvendes som driftsolietank for ENV, varmholdes ved returløb af varm olie fra
forvarmesystemet på denne blok.

Formateret: Dansk

Tankene varmholdes normalt til ca. 50-55 °C.
Varmtvand til tankvarmholdning leveres fra et varmefordelingssystem (pladeveksler +
cirkulationspumpe) placeret i den fælles pumpebygning Varmeforsyningen til pumpbygning leveres
fra ENV. Vandet i det sekundære system er frostsikret med glycol, således at vandcirkulationen
umiddelbart kan stoppes til en tank, også i vinterperioden.
Alle olierørinstallationer mellem tanke og pumpebygningen samt hele tømmesystemet er forsynet
med el-tracing. De 2 hovedolierør mellem tankgård og pierplatform, er de eneste olierør som ikke har
varmholdningssystem.
Om nødvendigt kan alle olietanke også tilføres varme ved cirkulation af olie gennem 2 større
vand/olie varmevekslere placeret i pumpebygningen. I sådanne tilfælde recirkuleres olie normalt
tilbage til tanken via ringledningen for at fremme opblandingen.
Tankene er placeret i en lukket tankgård, der er omgivet af enten ca. 5 m høje jordvolde eller af en 3
m høj betonvæg, som sikrer, at eventuelt spild forbliver i tankgården og kan opsamles. Tankgården
er uden membran og fast belægning, da olieprodukterne i tankene stivner ved almindelige
udendørstemperaturer. Tankgården har et stort volumen, som uden problemer vil kunne rumme fem
minutters overpumpning. Tankgården er uden afløb. Overfladevand og regnvand i tankgården
nedsiver bl.a. via nyetablerede faskiner.
Ud over tanke og oliepier består olieterminalen også af nødvendigt udstyr for håndteringen, f.eks.
pumper, og tømmesystemer mm..
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For betjening af olieterminalen er der på oliepieren opstillet en pavillon på ca. 25 m2 kaldet
pierkontrolrum. Pierkontrolrummet rummer it-betjeningsstation og øvrigt kontroludstyr. Fra
pierkontrolrummet er der udsigt til begge anlægspladser.
2

I sydenden af terminalområdet findes en ca. 125 m stor pavillon, driftskontoret, som rummer
kontorer, opholds- og omklædningsfaciliteter for terminalens mandskab.
Der er opsat betjeningsterminaler (edb-skærm og tastatur) i driftskontoret og i pumpebygningen,
hvorfra dataudtræk, fejlfinding mm kan udføres.
I tankgården er der foruden M8, M9, M10 og M11 placeret en mindre tank til nødopbevaring af
ammoniaksprinklervand, denne tank er alene påtænkt anvendelse i tilfælde af uheld med ammoniak
på ENV, hvor sprinkling iværksættes.
Produktomsætning, vandforbrug og energiforbrug
Der håndteres årligt ca. 2.000.000 tons FO og VGO gennem EOT. Det samlede årlige energiforbrug
for EOT er beskrevet i afsnit 18) Oplysning om energianlæg, og EOT har et årligt vandforbrug på ca.
500 m3. Langt størstedelen bruges til renspuling af pieranlægget, mens en resterende mindre del
leveres som drikkevand til skibe, og endelig anvendes en lille del til drikke- og sanitærvand i
mandskabsfaciliteterne.
Energiforbrug til opvarmning af vand til varmholdelse af tanke: 35-50.000 GJ/år.
Elforbrug til bl.a. belysning, eltracing mv. : 5-700 MWh.
17)
Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb
Sikkerhedssystemer med henblik på at forebygge og begrænse risikoen for forurening fra
virksomheden
Tankene på EOT er tilsluttet et it-baseret styrings-, regulerings- og overvågningssystem (SROanlæg), der bl.a. registrerer tankniveauer og temperaturer i alle tanke. Bliver niveauet i en tank for
højt under losning, udløser dette en driftsalarm på overvågningsskærmen i pierkontrolrummet.
Ud over SRO-anlægget er alle tankene tilsluttet høj-højniveaualarmer (EHL-alarmer), som er
uafhængige af det analoge radar-pejleudstyr. Alarm for max-max niveau udløser et akustisk signal
på pieren. Yderligere sker der en vigtig niveaukontrol ved manuel pejling. Tankenes indhold
kontrolleres før og efter losning og lastning ved manuel pejling udført af uafhængig surveyor. Der er
generelt ingen automatisk stop af pumper eller lukning af ventiler ved niveaualarmer. Dette skyldes,
at skibenes pumper ikke er under direkte kontrol af terminalen. Nedlukning skal således foretages
manuelt som følge af alarmerne.
I pierkontrolrummet og i pumpebygningen samt ved hver olietank er der monteret nødstopknapper.
Hvis én af disse påvirkes, stoppes alle idriftværende pumper, og alle el-betjente ventiler lukkes.
Der er temperaturovervågning på de opvarmede tanke. Ved alarm for høj temperatur skal
driftspersonalet lukke for varmeforsyningen til pågældende tank.
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SRO-anlægget overvåger og angiver status for ventiler, pumper m.m. Eksportoliepumper kan
fjernbetjenes fra pierkontrolrummet. Hvis elforsyningen falder ud, stopper pumperne, så operationen
afbrydes, indtil elforsyningen er genoprettet. Ved losning fra skib kan pumpningen dog fortsætte, idet
skibets pumper anvendes.
Detektering af læk foregår primært visuelt eller ved lugt. Når der er operationer (pumpning af olie),
foretages inspektion ved rundering på hele anlægget minimum en gang i timen. På øvrige hverdage
foretages rundering en gang i døgnet.
Det vil være vanskeligt at se mindre lækager om natten, men disse vil som oftest kunne lugtes,
medmindre vinden blæser dampene væk fra inspektionsvagten.
Alle eksportoliepumper er installeret i pumpebygningen. Hvis der er lækager fra en pumpe, vil olien
løbe til spildoliesumpen i bygningen. Der er installeret sensorer, der giver alarm i tilfælde af olie på
gulvet og/eller i spildoliesumpen.
Under losning og lastning er oliepieren og tilkoblingen på skibenes manifold konstant overvåget dels
af piervagten, dels af dæksvagten, så uheld hurtigt kan opdages og standses.
Der findes for EOT's oliepier faste procedurer samt tjekliste til sikker overførsel af olie til/fra skibe.
Oliepierarealet er forsynet med en opkant, som kan tilbageholde et eventuelt spild til marint miljø.
Sker der udslip til havmiljøet, kan EOT udlægge flydespærringer til inddæmning og opsamling af
oliespild på vand. Det er vurderet, at afhængigt af spildets størrelse, kan denne foranstaltning sikre,
at 90-95 % af udslippet inddæmmes og opsamles.
Drift og vedligehold
Alle tankene inspiceres iht. reglerne fra den europæiske brancheforening for en række større
internationale olieselskaber, EEMUA, samt proceduren for tankinspektion. I BAT-noten anbefales det
at følge netop disse EEMUA-standarder, hvorfor EOT mht. inspektion af tankene lever op til BAT.
Der foretages en omfattende kontrol og inspektion af alle dele af olieterminalen.
Tank- og rørinspektionerne udføres af et akkrediteret firma (C & P Inspection A/S). Nedenstående
tabel viser seneste udførte tankinspektioner samt næste inspektion:
Næste
inspektion*

Nr.

Inspiceret

M8

2007 b

2015 s

2023 b

M9

2007 b

2015 s

2023 b

M10

2011 b

2019 s

2027 b

M11

2007 b

2015 s

2023 b

b: Stor inspektion ; s: Mindre inspektion
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Losning
Olieprodukterne losses fra tankskibe ved brug af skibspumperne via loading arms på EOT's oliepier
gennem lukkede fastinstallerede rør på land til den udvalgte tank på EOT. Indpumpning af
olieprodukter foregår ved et tryk på op til ca. 7.
Hvis der pumpes til tom eller delvist fyldt rørledning, pumpes der forsigtigt og med lav hastighed,
indtil al luft er ude af ledningen. Hvis der pumpes til en helt tom tank, fastholdes lav pumperate, indtil
der er så meget niveau, at tilgangsrøret er dækket. Alle ændringer af pumperater foretages gradvist.
Forholdsregler for indpumpning er beskrevet i driftsinstruktionerne for EOT.
Umiddelbart inden skibets ankomst gennemgås ledningsstrækket fra loading arms til tank. Det
kontrolleres, at alle tank- og ledningsdræn og udluftningsventiler er lukkede. Det kontrolleres, at der
er afspærret til andre tanke, pumper mv., og at jumpovers til andre rørledninger er afspærret og/eller
spadet fra.
Før indpumpning aflæses niveau og temperatur i tanken, og det kontrolleres, at der er tilstrækkelig fri
volumen. Under pumpning overvåges væskeniveauet i tankene automatisk via signal i
pierkontrolrummet. Før og efter laste-/losseoperationer udfører tanklejers surveyor manuel pejling af
tanken. Både skib og EOT har vagtmandskab under pumpning.
Skibsføreren instrueres om det maksimale pumpetryk via indgåelse af Cargo Handling Plan og Ship
Shore Safety Check List. Den terminalansvarlige (loading master) har disse dokumenter med ud på
skibet, hvor de udfyldes i samarbejde med skibets losseansvarlige (overstyrmand). Pumperate,
tryk/temperatur og niveau kontrolleres hver time. Der kommunikeres mellem skib, driftsvagter og
pierkontrolrum via radio.
Når der er skibe ved kaj, og når der i øvrigt foregår overpumpninger mellem tankene, er terminalen
bemandet. Der foretages tjek for lækage af rørledninger umiddelbart efter, at pumpning er igangsat.
Der foretages yderligere et tjek af hele strækket mellem skib og tank ved den fulde pumperate. Når
skibet er færdiglosset/-lastet, og pumperne er stoppet, lukkes ventilen ved manifolden på kajen,
hvorefter loading arms og rørledninger drænes.
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Et forenklet flowdiagram af tankanlægget i forbindelse med losning ses nedenfor:

Oliepier

EOTtanke
Signatur
Pumpe
Rørledning
Loading arm(s)
Overførsel fra tank til tank
Ved overførsel af produkt fra en tank til en anden tank startes overførslen så vidt muligt ved
gravitation. Ved overførsel til tom eller næsten tom tank skal overførslen ske ved gravitation, indtil
indløbsrøret er dækket af minimum 500 mm produkt.
Lastning
Lastning sker ved hjælp af eksportpumper installeret i pumpebygningen i tankgården og styres fra
pierkontrolrummet. Inden og under lastning er de sikkerhedsmæssige forholdsregler, inspektioner,
overvågning mv. de samme som under losning.
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Et forenklet flowdiagram af tankanlægget i forbindelse med lastning ses nedenfor:

Oliepier

EOTtanke
Signatur
Pumpe
Rørledning
Loading arm(s)

For tømning af hovedolierørledningerne er der installeret et antal tømmepumper (6 stk.) og et
tømmerørsystem. Via dette system kan hovedrørsystemet tømmes med ca. 80 % af den i rørerne
tilbageværende olie efter enhver operation.Tilbagepumpning kan foregår til en vilkårlig lagertank.
Tømmesystemet betjenes manuelt.

Formateret: Dansk

Miljøledelsessystem
EOT er miljøcertificeret efter den internationale standard ISO 14001: 2004 og arbejdsmiljøcertificeret efter den internationale standard OHSAS 18001 og bekendtgørelse nr. 87: 2005.
Miljøledelsessystemet auditeres årligt af et akkrediteret firma, Bureau Veritas Certification (BV
Certification). DONG Energy Power er certificeret i 2008 i henhold til ISO 14001, OHSAS 18001 og
bekendtgørelse nr. 87:2005. Certificeringen er gældende i tre år, forudsat at systemet vedligeholdes
tilfredsstillende. Seneste audit er gennemført i september 2010.
Som led i miljøledelsessystemet har DONG Energy implementeret en række procedurer med henblik
på at sikre, at miljøforhold løbende overvåges og håndteres miljømæssigt forsvarligt.
18)
Oplysning om energianlæg
På EOT anvendes der hedtvand til varmholdelse af tanke. Der er i øjeblikket ikke noget særskilt
energianlæg på EOT, så EOT forsynes i dag med varme fra ENV. Det årlige varmeforbrug udgør ca.
35-50.000 GJ. Det årlige elforbrug til bl.a. belysning, eltracing af rør mm er i størrelsesordenen 5-700
MWh.
Det påregnes at etablere eget energianlæg til levering af varme til tankene, når ENV nedlukkes om
1½ - 2 år. Planerne herfor er dog endnu ikke færdigovervejet og indgår derfor ikke som en del af
dette projekt og den administrative adskillelse af EOT og ENV.
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19)
Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld
Uheld og oliespild i de sidste tre år
EOT er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret og registrerer derfor alle uheld og olieudslip i
miljøledelsessystemet. Miljømyndighederne underrettes i forbindelse med betydelige uheld.
Der er registreret følgende oliespild for EOT i de seneste tre år:
• I 2008: 0 uheld
• I 2009: 0 uheld
• I 2010: 1 uheld (Spild på skibsdæk, ingen udslip til eksternt miljø)
• I 2011: 0 uheld.
Alle uheld indrapporteres i miljøledelsessystemet, hvor uheldene (hændelserne) efterfølgende følges
op på og evalueres for at forhindre gentagelser.
Miljøkoordinatorer, sikkerhedsledere og QHSE-nøglepersoner vurderer, om de enkelte hændelser
kan være relevante for andre lokaliteter i DONG Energy Power. Hvis hændelserne vurderes
relevante, informeres aktuelle lokaliteter elektronisk vha. miljøledelsessystemet.
Konstateres der et behov for overordnet koordinering i forbindelse med forebyggelse af hændelser,
registrerer QHSE Power den forebyggende handling og sikrer videndeling via fora i henhold til
proceduren for området.
Hændelser, som er af relevans for øvrige forretningsområder, kan videndeles i de faglige QHSEnetværk.
Risiko for driftsuheld
Der er ifm. sikkerhedsrapporten på Gulfhavnens Olieterminal (GOT) lavet en grundig generisk
risikoanalyse for olieteminaler. Da denne analyse på mange områder er meget generel, kan
størstedelen bruges på DONG Energy's andre olieterminaler herunder EOT.
Følgende uheldstyper er vurderet i relation til overførselsrør:
• Udslip og brand i tankgård, på terræn eller på vandet
• Ikke antændt udslip til tankgård, terræn eller havmiljø.
Følgende uheldstyper er vurderet i relation til opvarmede fasttagstanke indeholdende klasse IIIprodukt:
• Ikke antændt udslip til tankgård.
Følgende uheldstyper er vurderet i relation til overførselspumper:
• Brand ved pumpepakning (seal fire)
• Udslip og brand ved overførselspumperne.
Følgende uheldstyper er vurderet i relation til slanger og loading arms:
• Udslip og brand på oliepieren eller på vandet
• Udslip til oliepieren eller havmiljøet.
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Dræn, udluftning og lignende, som er efterladt åbne, kan være årsag til (typisk mindre) udslip af olie.
I værste tilfælde kan udslippet blive antændt og give anledning til en pølbrand.
Skibe, der lægger til kaj ved oliepieren for at laste eller losse olie, kan kollidere med kajen. Dette kan
betyde, at rør på oliepieren bliver revet over, og at der derved kommer udslip af olie.
Det er vurderet, at denne hændelse er så sjældent forekommende, samt at konsekvenserne vil være
lig de konsekvenser, der følger af slange- eller rørbrud på oliepieren (udslip fra skibets tanke er ikke
medregnet), som behandles ovenfor, at scenariet ikke analyseres yderligere.
Foranstaltninger til at hindre udslip til recipienten sker i form af udlægning af flydespærringer til
inddæmning og opsamling af oliespild på vand.
Den rest af olie, som ikke bliver tilbageholdt og opsamlet af flydespærringerne, vil kunne blive
opsamlet ude i Aabenraa Fjord, eller drive til havs.
Udslip på terræn er tilbageholdt, også fra nedsivning, og kontrolleret på anlægget og udgør ikke en
miljørisiko for det marine miljø.
20)
Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg
Grundlæggende er anlægget altid i drift, dvs. at der er en eller anden mængde produkt i tankene. I
forbindelse med den store (big) tankinspektion hver 16. år tømmes tankene helt, og varmen lukkes
af. Inden inspektion rengøres tankene, og evt. slam bortskaffes til godkendt affaldsmodtager. Når
anlægget igen idriftsættes, sker dette ved, at tankene igen fyldes og varmholdes – dette giver ikke
anledning til ændret miljøbelastning.
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G.

Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik

21)
Redegørelse for den valgte teknologi
Tankene på EOT er alle etableret i årene fra 1976 til 1978. Tankene er etableret efter daværende
regler og er som beskrevet i tidligere afsnit alle løbende vedligeholdt efter reglerne i EEMUA. BREFnoten 'Emissions from storage', som er den note, myndighederne læner sig op ad ved vilkårsstillelse,
anbefaler risikoinspektion efter netop EEMUA. Derfor er tankanlægget med tilhørende bestykninger
og rørføringer i en så god stand, at de ikke udgør en miljømæssig risiko alene pga. standen.
Effektivisere råvareforbruget
Tankene på EOT er ældre tanke, der løbende er blevet optimeret, bl.a. for at nedbringe
energiforbruget, der primært udgøres af forbruget af varmtvand til opvarmning af tanke. Bl.a. er en af
tankene i 2010 blevet komplet isoleret, hvilket har medført, at varmetabet for denne tank ca. er
halveret.
Energibesparelsen pr. år er beregnet til 14.100 MWh. svarende til 50.760 GJ. heraf følger en årlig
reduktion i udledningen af CO2 på ca. 1950 tons.
Substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige
stoffer
EOT fungerer alene som lagerhotel for olieprodukter, hvorfor substitution ikke er aktuel i denne
sammenhæng. Forbruget af hjælpestoffer og andre kemikalier er så minimalt, at det ikke findes
relevant at begrunde substitution.
Optimere produktionsprocesserne
Da den eneste 'råvare', der anvendes på EOT, er energi, er optimering af energiforbruget den eneste
måde, hvorpå produktionsprocesserne kan optimeres. For optimering af energiforbruget til varme, se
afsnittet ovenover. Herudover er der i 2010 installeret frekvensomformere for de to største
eksportoliepumper, hvorved pumpeydelsen kan reguleres optimalt og uden energitab.
Undgå affaldsfrembringelse, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, om mulighederne for
genanvendelse og recirkulation
Bortset fra skibsaffald, som terminalen iflg. gældende lovgivning er forpligtet til at modtage,
genereres der som følge af driften på EOT kun meget begrænsede mængder affald, primært i form
af almindeligt husholdningsaffald. Der er tale om meget små mængder.
Slam fra tankrensning bortskaffes til godkendt affaldsmodtager.
Kulfiltrene skiftes efter de af leverandøren anbefalede værdier. Disse findes ved at veje en del af
kullet, og når dette er 'brugt op', skiftes det og bortskaffes til godkendt affaldsmodtager.
Den begrænsede affaldsfrembringelse, der sker på EOT, kan ikke optimeres yderligere, hverken i
forhold til mængder eller måden hvorpå affaldet afsættes. For en nærmere beskrivelse af
affaldsmængderne, se afsnit 33).
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Anvende bedste tilgængelige rensningsteknik
På tankene er der kulfilter på ånderør.
Tilstandskontrol af lagertanke er med til at forebygge forurening af luft, jord og undergrund. Derfor
kræver Miljøministeriet og de lokale tilsynsmyndigheder regelmæssige inspektioner af tanke og
tilhørende rørsystemer. Anlægget på EOT bliver løbende vedligeholdt og moderniseret.
Alle tankene efterses efter:
• EE MUA-standarden 159. EEMUA 159:2003: User’s Guide to the Inspection, Maintenance
and repair of Aboveground Vertical Cylindrical Steel Storage Tanks
• API 650 og API 653.

Formateret: Engelsk
(Storbritannien)

En samlet gennemgang af EOT i forhold til BAT-tjeklisten for emissioner fra oplag findes som Bilag
3.
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H.

Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende
foranstaltninger

Miljømæssige påvirkninger fra driften af olielagret omfatter typisk spild ved vedligeholdelse af
anlægsdele såsom pumper og ventiler samt luftforurening i form af emission af flygtige organiske
kulbrinter (VOC’er) fra tankånding ved påfyldning af tanke.
Luftforurening
22)
Massestrøm og emissionskoncentration fra afkast
Luftforurening fra EOT består primært af emission af VOC’er ved tankånding som følge af påfyldning
af tanke. Som beskrevet herunder er bidraget fra en tank diffust, hvorfor massestrøm og
emissionskoncentration ikke er beregnet.
23)
Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder
Da bidraget af VOC’er fra en tank er diffust, bør der ifølge Luftvejledningen ikke udføres OMLberegninger for tanke.
Damptrykkene for FO og VGO er følgende:
FO cas. nummer: 68476- 33-5 har et damptryk på 0,01 kPa v 20°C.
VGO cas. nummer: 64741-57-7 har et damptryk på 0,8 kPa v 20°C.
For tanke større end 50 m3 med indhold af produkter med et damptryk mindre end 1,3 kPa kan der i
stedet stilles krav om tryk/vakuumventil, medmindre en eksisterende tank ikke er konstrueret til
varierende tryk svarende til en tryk/vakuumventils arbejdsområde. På EOT er der
tryk/vakuumventiler kombineret med kulfiltre på tankene, hvorfor tankåndingen er yderst begrænset.
24)
Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg
Anlægget vil ikke blive opstartet/nedlukket, idet der ikke er nogen egentlig produktionsproces, alene
overførsel af olier. Når en tank skal fyldes igen efter eftersyn, vil der blive fortrængt en mængde luft
fra tanken, men emissionerne som følge af dette afviger ikke væsentligt i forhold til de emissioner,
der er, når tankene tømmes og fyldes i den almindelige drift.
25)
Beregning af afkasthøjder
Da der ikke skal gennemføres OML-beregning, er afkasthøjder ikke beregnet.
Spildevand
26)
Spildevandsteknisk beskrivelse
Se afsnit 27).
27)
Afledning af spildevand
Husholdningsspildevand fra EOT's driftkontor mv. afledes via ENV’s spildevandssystem til
rensningsanlægget på Stegholt.
Regnvand fra driftkontor udledes via sedimentationsbassin på ENV, hvorfra der er direkte adgang til
udløbskanal (Aabenraa Fjord).
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Fra tankgården sker der ingen direkte udledning af overfladevand, idet der ingen afløb er fra
området. Al regnvand nedsives – tildels via nyetablerede faskiner – til undergrunden, som består af
oppumpet sand.
Fra pier og duc d’alber er der afledning via spygats til Abenraa Fjord.
28)
Opblandingsforhold ved direkte udledning
Ikke relevant.
29)
Udledning af kvælstof eller fosfor
Ikke relevant.
Støj
30)
Beskrivelse af støj- og vibrationskilder
I forbindelse med driften af EOT er der kun betydende støjkilder, når der sker lastning eller losning,
eller når olie flyttes mellem tankene. Der er således ingen betydende støjkilder, når der alene sker
oplagring. Da der ikke sker nogen form for lastbiltransport af olie, og trafikbelastningen således alene
er transport af medarbejdere og evt. håndværkere mv., er der heller ingen betydende støj som følge
af transport til og fra anlægget.
Der er ingen væsentlige vibrationskilder i forbindelse med EOT.
Pga. en række forhold, herunder meteorologiske omstændigheder, er støjberegningen for EOT
blevet forsinket, hvorfor en yderligere beskrivelse af støjkilderne p.t. ikke er mulig. DONG Energy
forventer at have resultatet af støjberegningen inden for 2-3 uger og vil eftersende et revideret
støjafsnit (30-32) til Miljøstyrelsen Odense herefter.
31)
Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger
Som beskrevet i afsnit 30) er støjberegningerne p.t. ikke færdiggjort, hvorfor et evt. behov for
støjdæmpende foranstaltninger ikke er fastlagt. DONG Energy forventer at have resultatet af
støjberegningen inden for 2-3 uger og vil eftersende et revideret støjafsnit (30-32) til Miljøstyrelsen
Odense herefter.
32)
Beregning af det samlede støjniveau
For at kortlægge det samlede støjniveau for EOT er der ved at blive udført støjberegning for såvel
EOT som ENV som 'Miljømåling – ekstern støj'. Som beskrevet i afsnit 30) er støjberegningerne p.t.
ikke færdiggjort, men DONG Energy forventer at have resultatet af støjberegningen inden for 2-3
uger og vil herefter eftersende et revideret støjafsnit (30-32) til Miljøstyrelsen Odense.
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Affald
33)
Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald
Der frembringes følgende typer affald på EOT:
• Husholdningsaffald fra personale opgøres ikke separat, men antages at være af
størrelsesordenen 1 ton/år.
• Olie- og kemikalieaffald, herunder slam. Affaldet fremkommer primært i forbindelse med
tankinspektion og antages at være i størrelsesordenen 5 tons/normalår og ca.75 tons i år,
hvor der udføres tankrensninger.
• Skibsaffald ca. 5 tons/år.
• Opbrugt kul fra kulfiltre, der anvendes til luftrensning fra tankene antages at udgøre ca. 1
ton/år.
Ved reparationsopgaver og vedligehold, hvor der vil kunne være kasserede eller tiloversblevne
produkter/materialer, vil disse blive bortskaffet af entreprenøren.
EOT modtager i henhold til gældende lovgivning affald fra skibe, der anløber pieren. Affaldet
opbevares i lukkede containere, der er opstillet ved landfæstet ud til pieren.

Formateret: Dansk

Affald produceret på EOT, dvs. almindelig husholdningsaffald fra driftkontor mv. samt evt.
industriaffald fra vedligeholdelsesarbejder opsamles i lukkede containere opstillet på dertil indrettet
plads indtil bortskaffelse. Containerpladsen er endnu ikke etableret, hvorfor den ikke fremgår af
tegning i afsnit 15.
Olieslam fra tankrensninger (det store 16 års eftersyn) bortskaffes umiddelbart i forbindelse med
renseprocessen gennem godkendt aftager af sådanne produkter.
Evt. olie fra spildoliesump i pumpebygning eller fra tømning/rensning af rørsystemer i forbindelse
med reparationer bortskaffes via godkendt oliegenbrugsfirma.
Alt affald bortskaffes i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes affaldsregulativ og modtages af
godkendt affaldsmodtager.
34)
Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden
Se afsnit 33).
35)

Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til henholdsvis nyttiggørelse og
bortskaffelse
Se afsnit 33).
Jord og grundvand
36)
Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand
Som beskrevet i afsnit 17) er der flere sikkerhedssystemer til at sikre mod forurening af
omgivelserne.
Olieudslip fra overførselsrør og eksportoliepumper kan reelt kun forekomme under drift (når der
overføres olie). Evt. spild, der løber i spildoliesump i pumpebygning, kan tilbagepumpes til
tankanlægget eller bortskaffes med slamsuger til godkendt affaldsmodtager. Evt. spild ved
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tømmepumpestationer, der alle er forsynet med opkanter, vil kunne detekteres af spildsensorer her,
og spildet opsamles med slamsuger.
EOT grænser op til det rekreative område, som er kortlagt som forurenet på vidensniveau V2, hvilket
vil sige, at der er kendt jordforurening (askeopfyld) i området. Kortlagte områder i nærområdet er vist
på nedenstående figur.
På nedenstående figur ses det område, som er klassificeret som værende jordforurenet på
vidensniveau V2, hvilket vil sige, at der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det
med en høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan
art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.
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ENV ligger i et område som er "områdeklassificeret", hvilket vil sige: Et område, hvor jorden antages
at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone klassificeres som
udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet.
I forhold til drikkevandsinteresser er EOT udlagt som område med begrænsede
drikkevandsinteresser – dette ses af nedenstående kort.
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Som det ses, har EOT lav prioritet i forhold til drikkevand, og der er ikke bestående
grundvandsindvindingsanlæg i umiddelbar nærhed af EOT.
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I.

Forslag til vilkår og egenkontrol

37)
Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår
Som nævnt i indledningen er der, omend der søges om revurdering af godkendelse, ikke tale om en
ny virksomhed, men derimod om en virksomhed, som tidligere har været reguleret gennem
miljøgodkendelsen for ENV (den seneste er fra den 22. juni 2000).
I miljøgodkendelsen for ENV er der en række vilkår, der helt eller delvist angår olietankene (nu
EOT), og aktiviteterne på EOT skal p.t. efterleve de vilkår for støj, journalføring, udførelse af kontrol,
årsrapportering mv., der er for det samlede ENV.
Da der ikke er sket proces- eller anlægsmæssige ændringer af EOT i forhold det tidspunkt, hvor den
eksisterende godkendelse for ENV blev udarbejdet, vil det være naturligt at videreføre de relevante
vilkår fra den eksisterende godkendelse til den nye selvstændige godkendelse for EOT – specielt set
i lyset af at disse vilkår har vist sig at være passende og tilstrækkelige til at sikre en miljømæssig
ansvarlig drift af EOT. Vilkårene bør dog justeres og tilpasses de faktiske forhold på EOT. I
nedenstående tabel er opstillet de vilkår fra den eksisterende miljøgodkendelse for ENV, som DONG
Energy finder relevant at videreføre samt eventuelle forslag til ændring for at sikre tilpasning til
faktiske forhold.
Vilkår
10

Vilkårstekst
Værkets samlede aktiviteter må ikke give anledning til lugtgener, der efter
tilsynsmyndighedens opfattelse kan betegnes som væsentlige uden for virksomhedens
areal.

Forslag

Ensted Olieterminal må ikke give anledning til lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens
opfattelse kan betegnes som væsentlige uden for virksomhedens areal.
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Alle regnvandsudløb med udledning til Aabenraa Fjord skal forsynes med sandfang og
olieudskiller.

Forslag

Regnvand fra oliepier og adgangsbro ledes gennem spygat til fjorden. Spygat skal holdes
lukket under lastning og losning. Regnvand fra befæstede arealer på land ledes gennem
sandfang og olieudskiller.

34

Affald, herunder farligt affald (olie- og kemikalieaffald), skal bortskaffes i
overensstemmelse med Aabenraa kommunes anvisninger.

41

Der skal forefindes hjælpeudstyr, herunder flydespærringer til at bekæmpe olieudslip i
forbindelse med losning og lastning af olieskibe.

43

80.000 m -tankene må kun anvendes til oplag af heavy fuelolie eller produkter, som ved
udsivning/lækage ikke giver anledning til forurening af undergrunden eller Aabenraa Fjord.

Formateret: Dansk

Formateret: Dansk

Formateret: Dansk

Formateret: Dansk

Formateret: Dansk
3

Formateret: Dansk
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45

Oplag af kemikalier som natriumhydroxyd, saltsyre, smøreolie, dieselolie m.v. skal ske på
befæstet areal eventuelt med opsamlingskar.

Forslag

Oplag af kemikalier skal ske på befæstet areal eventuelt med opsamlingskar.
Formateret: Dansk

50

Der skal udarbejdes instrukser for losning og lasting af skibe og pramme ligesom der skal
udarbejdes instrukser for transport af halm til værket samt slagge, flyveaske m.m. fra
værket. lnstrukserne skal medvirke til sikring af overholdelse af vilkår nr. 15 om støj og
vilkår nr. 13 om støv. Kopi af instrukserne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Forslag

Der skal udarbejdes instrukser for losning og lasting af skibe og pramme.

61

En gang årligt, senest en måned før det årlige miljømøde, skal følgende rapporteres til
Sønderjyllands amt:
− Liste over anvendte råstoffer og hjælpestoffer samt mængden af disse, kun mængder
over 100 kg skal medtages.
Producerede mængder:
− EI
− Fjernvarme
− Procesdamp til andre virksomheder
− Røggasser
− Restprodukter
− Affald
− Mængden af kul og biobrændsler til eget forbrug.
− Mængden af losset og lastet kul på Enstedværket
− Mængden af losset og lastet olie på Enstedværket
− Mængden af fortrængningsluft i tanke eller emissionen af olie til omgivelseme
− Behandlet olie-, tjæreforurenet jord
− Modtaget og udleveret mængder TASP
− Varigheden af de forskellige temperaturstigninger, der har været målt over
kondensatoren i den forløbne indrapporteringperiode.
− Varmeafgivelsen - opgjort i GJ/uge - fra kondensatoren til Aabenraa Fjord i den
forløbne indrapporteringsperiode.
− Hvomår overfladevandsindtaget for kølevand har været anvendt.
− Resultaterne af egenkontrollen med udledning fra sedimentationsbassinet for
slaggekølevand jf. vilkår 54
− Resultatet af egenkontrollen med kobberafgivelsen fra kondensatoren jf. vilkår 56
− Resullatet af egenkontrollen ved udledning af spildevand i forbindelse med LUFOvask og rensning af kedelrør jf. vilkår 58
− Opgørelse af antal overløb og varighed af overløb fra regnvandsreservoiret til
Aabenraa Fjord jf. vilkår 57
− Resultatet af kulstøvmålinger - jvf. vilkår 53.
I tilfælde af ændringer i sikkerhedsinstruksen for ammoniakoplaget skal et eksemplar
tilsendes tilsynsmyndigheden.
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Forslag

En gang årligt skal Ensted Olieterminal rapportere mængden af losset og lastet olie til
Miljøstyrelsen Odense.

Siden godkendelsen for ENV blev udarbejdet i 2000, er der kommet en BREF-note om tankanlæg
'Emissions from Storage' fra 2006, og Miljøstyrelsen har p.t. en 'Vejledning om miljøkrav til store
olielagre' i høring.
Ud fra ovenstående note og vejledningsudkast, samt en miljømæssig, teknisk og økonomisk
afvejning af, at der er tale om et eksisterende og særdeles velfungerende anlæg, finder DONG
Energy, at det vil være passende at supplere de relevante vilkår, der findes i den eksisterende
godkendelse for ENV, med krav om:
•
•
•
•
•
•
•

at der gennemføres rutinemæssig inspektion, herunder periodisk kontrol ledet af certificeret
tankinspektør.
at plan over inspektioner er tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
at dokumentation af egenkontrol er tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
at alle tanke er opstillet i tankgård med kapacitet svarende til fem minutters overpumpning.
at tanke er tilsluttet alarm til advarsel om overfyldning.
at oliepierarealer indrettes med opkant til opsamling af spild.
at der er udarbejdet en beredskabsplan for indsats i tilfælde af oliespild, brand o.l.
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J.

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

Uheld består hovedsageligt af brand, udslip og spild til marint miljø. Da FO og VGO størkner, når det
ikke er opvarmet, vil spild på land kunne opsamles, hvorfor der ikke vil ske væsentlig forurening af
det omkringliggende miljø herved.
38)

Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller
uheld
Ved uheld kan der alene ske udslip af FO og VGO. Sker der udslip til marint miljø, vil selve
udslippets mængde udgøre en emission til vandmiljø, mens der ikke sker nævneværdigt udslip til
hverken jord eller luft. Sker der udslip på jord, vil det med stor sandsynlighed kunne opsamles uden
at medføre yderligere emission til vand, jord eller luft, men i tilfælde af større udslip er der en risiko
for, at udslippet kan nå marint miljø. De forskellige uheldstyper er beskrevet i afsnit 19).
39)
Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld
For at minimere risikoen for uheld ved oliehåndteringen og olieoplaget er der som beskrevet i
tidligere afsnit installeret forskellige tekniske systemer, som f.eks. niveaugivere, spildsensorer og
SRO-anlæg med alarmsystem.
Herudover udføres al oliehåndtering kun af personale, der via beskrevne uddannelseskrav (og
efteruddannelseskrav) er kvalificeret til arbejdet.
Til enhver oliehåndtering udarbejdes der en særskilt præcis arbejdsinstruktion, der beskriver,
hvorledes operationen skal udføres, herunder hvilke rørsystemer, pumper og tanke, der skal
anvendes, samt om der er specielle forhold, der kan have betydning for operationen.
Inden igangsætning af en laste- eller losseoperation gennemgår og udfylder terminalens loading
master og skibets overstyrmand i fællesskab en Ship Shore Safety Check List, som omhandler alle
sikkerhedsaspekter i ship/shore interfacen. Checklisten er en del af ISGOTT (International Safety
Guide for Oil Tankers and Terminals).
Under alle operationer føres der nøje kontrol og krydstjek med overførte mængder, ligesom der
foretages regelmæssige runderinger på hele anlægget.
Yderligere foretages der omfattende forebyggende vedligehold af anlægget i henhold til
vedligeholdelsesplaner indlagt i et it-baseret vedligeholdelsessystem. Vedligeholdelsesterminerne
fastlægges bl.a. i henhold til anbefalinger i tidligere omtalte EEMUA-standard.
Endelig er der udarbejdet en beredskabsplan i tilfælde af oliespild. Til brug i denne sammenhæng er
EOT i besiddelse af et bredt sortiment af grej og materialer til inddæmning og opsugning af olie, bl.a.
oppustelig flydespærring, olieabsorberende flydespærrer i korte længder, granulater, puder,
sandsække m.m. – samt en olieskimmer med oliepumpe til udskilning og oppumpning af olie fra
havoverfladen.
40)

Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne af
driftsforstyrrelser eller uheld
Se afsnit 17) og 39).
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Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør
41)

Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening
i forbindelse med virksomhedens ophør
Der er på nuværende tidspunkt ingen aktuelle tanker om at nedlukke EOT, tværtimod er den
igangsatte adskillelse af EOT og ENV påbegyndt for at sikre den fremtidige eksistens og udvikling af
EOT samt visse øvrige olieterminaler.
Skulle det på et tidspunkt blive nødvendigt at nedlukke EOT, vil tankene blive tømt og rengjort på
samme måde, som det sker i forbindelse med inspektion. Der vil i den forbindelse ikke være nogen
nævneværdig risiko for forurening. Afhængigt at den videre anvendelse af arealerne vil tanke og rør
derefter eventuelt blive nedtaget, hvilket foregår ved, at beklædning og isolering aftages, og tanke og
rør herefter ophugges.
Ovennævnte nedbrydning vil blive foretaget efter de til enhver tid gældende regler og lovgivning.
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K.

Ikke-teknisk resume

42)
Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume
DONG Energy (DE) har igangsat en administrativ adskillelse af Ensted Olieterminal (EOT) og
Enstedværket (ENV) med henblik på eventuelt senere frasalg af EOT.
Som følge heraf har DE ansøgt miljømyndigheden – Miljøstyrelse Odense – om en revurdeing af
miljøgodkendelse for EOT, således at der også miljøgodkendelsesmæssigt foretages en
administrativ adskillelse af EOT og ENV.
Miljøforhold og aktiviteter på EOT og ENV er miljøgodkendt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33
af Sønderjyllands Amt ved miljøgodkendelse af 22. juni 2000. Denne miljøgodkendelse dækker både
EOT og ENV, men hovedvægten af vilkårene i godkendelsen angår driften af kraftværksdelen.
Den administrative adskillelse medfører ingen anlægsmæssige eller driftsmæssige ændringer af
aktiviteterne på EOT. Aktiviteterne på EOT fortsætter uændret, og anmodningen om en administrativ
adskillelse af miljøgodkendelsen er alene en konsekvens af, at EOT på sigt ønskes frasolgt som
selvstændig juridisk enhed. Aabenraa Kommune er som følge heraf ansøgt om selvstændig
matrikulær udstykning af EOT.
I nærværende beskrivelse er der redegjort nærmere for tankanlæggets indretning, drift og
vedligehold. De overjordiske tanke anvendes til opbevaring af Fuel Olie og Vacuum Gas olie (klasse
III produkter). Tankene har fast tag og er alleisoleret på siderne og på tag.
Tankene vedligeholdes i henhold til EEMUA-standarder og er tilsluttet automatisk
overvågningssystem, der sikrer løbende overvågning og kontrol af tanke og påfyldning af disse.
De væsentligste miljøpåvirkninger fra anlægget omfatter spild af olieprodukter og luftforurening.
Konsekvenserne af spild er minimeret bl.a. ved, at tankene er placeret i tankgårde samt ved de
sikkerhedssystemer, der er etableret i forbindelse med losning/lastning af olieskibe. Luftemission af
organiske kulbrinter er minimeret ved, at de fire tanke er forsynet med tryk/vacuumventiler samt
kulfilter. Det vurderes i den forbindelse, at tankanlægget lever op til BAT-krav for sådanne anlæg.
Konklusionen er, at EOT som selvstændig juridisk enhed, ikke vil frembringe en øget belastning af
området, og at virksomheden fortsat vil kunne leve op til de krav og vilkår, som er stillet til de
nuværende forhold gennem den eksisterende miljøgodkendelse Som grundlag for den administrative
adskillelse af miljøgodkendelsen for EOT og ENV har DE udarbejdet nærværende miljøtekniske
beskrivelse, der beskriver de nuværende forhold på EOT, som er miljøgodkendt ved godkendelse af
22. juni 2000.
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L.

Bilagsliste
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Afløbsplaner for EOT
Kort over udmatrikuleringsforhold
BAT-tjekliste
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M.

Ordliste
Ord
AOT Asnæs
ASV A
DEOT
Duc d’alber
EEMUA
ENV E
EOT E
GOT Gulfha
FO F
Høj alarm
Høj høj alarm
Jumpover
Overførselsrør F
Pølbrand
Seal fire
Ship Shore
Safety Check
List

SOT Stigsnæs
STV Stig
Spygat

STV Stig
VGO V

Betydning
Olieterminal
snæsværket
DONG Energy Oil Terminals.
En konstruktion i havnebassin, der anvendes til fortøjning af skibe.
The Engineering Equipment & Materials Users’ Association er den
europæiske brancheforening for en række større internationale olieselskaber.
nstedværket
nsted Olieterminal
vn Olieterminal.
uelolie.
Første alarm for højt niveau i en tank.
Anden alarm for højt niveau i en tank.
Et rørstykke, der kan forbinde to rørledninger.
aste rørføringer mellem tanke, pumper og oliepier.
En pølbrand er en brand i brandbare væsker, der har samlet sig i en
fordybning, eksempelvis i en tankgård.
Brand ved pumpepakning.
Ship Shore Safety Check List’en er et kodeks for, hvordan losning og
lastning skal foregå på såvel skib som terminal. Formålet med Ship Shore
Safety Check List’en er at optimere samarbejdet mellem skib og terminal,
sikre fælles forståelse for operationen og ansvaret og dermed opnå den
bedst mulige sikkerhed i forbindelse med operationen.
Terminalfolkene har Ship Shore Safety Check List’en med ud til skibet, når
dette lægger til kaj, og den udfyldes i samarbejde med skibets besætning.
Olieterminal.
snæsværket
Spygat er betegnelsen for afløb fra bl.a. skibsdæk og fra kajanlæg og moler.
I tilfælde af overskylning fra en bølge, vil vandet blive ledt tilbage til havet
gennem spygattene, der placeres med jævne mellemrum langs dæk, kaj eller
mole.
For at forhindre at der sker udslip gennem spygattene i forbindelse med
operation på oliepieren, blokeres denne med en kile i forbindelse med
operationen.
snæsværket.
akuum gasolie.
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BAT-tjekliste for emissioner fra oplag på EOT
Endelig udgave, 2008
Juli 2006
Tjeklisten er et resume af BREF-dokumentet. Man skal derfor under alle omstændigheder kontrollere BREF-dokumentet for uddybende forklaringer.

BREF-dokument

BAT-referencenr. (BREFdokument, kap. 5.)
BAT-definition
5.1 Oplag af væsker og flydende gas
5.1.1 Tanke
5.1.1.1 Generelle principper for forebyggelse og reduktion af emissioner
Tankdesign

Tage stoffets fysisk-kemiske egenskaber i betragtning
Tage driften af oplagringen, instrumenteringsbehov,
personalebehov og -belastning i betragtning

BAT-referencenr.
(BREF-dokument,
kap. nr.)

BAT-status: Virksomhedens
nuværende status med hensyn til at
opfylde BAT-kravet

8.19

Tankene er designet til olieoplag,
hvorfor materialevalget, da
tankene blev designet, er
bestemt herudfra.
Indgår i daværende
dimensionering.

Udvælge udstyr og materialer på basis af erfaringer m.v.

Ikke relevant. Ingen processer
ud over lastning og losning af
olie.
Ikke relevant, da det er et
eksisterende anlæg

Vedligeholdelses- og kontrolsystemer

Eksiterende anlæg. VH planer og
diverse inspektioner genereres af
SAP. EEMUA-standarden følges
ved tankinspektion, "CP
Inspektion" som er et certificeret
firma, foretager inspektionen.

Beskytte mod deviater fra normale procesforhold (alarmer,
sikkerhedsinstrukser, aflåsning, trykudligning,
lækagedetektion og - tilbageholdelse m.v.)

BAT-handlingsplan:
Virksomhedens planlagte
aktiviteter for at opfylde
BAT-kravet

Eksisterende anlæg. Der findes
beredskabsplaner for hver enkelt
lokalitet.

Håndtering af nødsituationer (afstand til andre tanke,
driftsanlæg og skel, brandbeskyttelse, adgang for
beredskabstjeneste m.v.)

Kontrol og vedligeholdelse

Fastlægge proaktivt vedligeholdelsessystem og udvikle
riskikobaserede kontrolplaner

4.1.2.2.1 og 4.1.2.2.2

VH planer og diverse
inspektioner genereres af SAP.
EEMUA-standarden følges ved
tankinspektion, "CP Inspektion"
foretager inspektionen.

Anvende tankfarve med en refleksion af termisk eller
lysstråling på mindst 70 % eller solskærmning på
overjordisk tank med flygtige stoffer

4.1.3.6 og 4.1.3.7

Tankene er isolerede og afsluttet
med olienfarvet aluplade

4.1.3.1

Alle tanke er bestykket med
kulfiltre. Håndtering foregår efter
nøje planlagte procedurer,
hvorved risiko for spild og uheld
minimeres. Transport
forekommer alene med skib.

Tankfarve

Princip for reduktion af emissioner

Reducere emissioner fra tanke, transport og håndtering,
som vil være miljømæssigt betydelige

Monitering af VOC
Beregne VOC-emissioner jævnligt, hvor betydelige VOCemissioner er forventelige. Beregningsmodellen kan af og
til valideres med målinger
4.1.2.2.3

Dedikeret system

Fuel olie og Vacuum Gasolie er
ikke letflygtige komponenter
(VOC), hvorfor punktet ikke er
relevant.

Indføre "dedikerede systemer"

4.1.4.4

Systemet er dedikeret til
olieopbevaring.

5.1.1.2 Tankspecifikke overvejelser
Tank, fast tag
(Brandbare og andre
væsker, såsom
olieprodukter og
kemikalier)

3.1.3
Anvende luftrensning for flygtige stoffer, som er giftige (T),
meget giftige (T+) eller kræftfremkaldende, mutagene og
reproduktionstoksiske (CMR) kategori 1 og 2

Fuel olie og Vacuum Gas olie er
ikke letflygtige komponenter
(VOC), hvorfor punktet ikke er
relevant.

Anvende luftrensning eller indvendig flydende
overdækning for andre stoffer

4.1.3.10 ikke relavant, da det er
for flydetag 4.1.3.15 retter sig
mod benzin - og den tyske
anbefaling om
emissionsbegrænsende tiltag for
damptryk større end 1,3 kPa v.
20 grader C, er opfyldt for
fuelolie olie og vacuum gas olie
(damptryk er hhv ca. 0,5 kPA og
0,8 kPa v 20 grader).

For tanke >50 m3: Anvende trykudligningsventiler, som
sættes til højest mulige værdi i overensstemmelse med
tankdesignkriterier

4.1.3.15 og 4.1.3.10

Alle tanke har normalt aspiration
gennem aktiv kulfilter. Derudover
er der monteret tryk/vacuum
ventiler iht designdata for
tankene.

BAT-relateret emissionsreduktionsniveau er mindst 98 %
(sammenlignet med fast overdækning uden
foranstaltninger)

4.1.3.15

FO og VGO er ikke en letflygtige
komponenter (VOC), hvorfor
punktet ikke er relevant.

4.1.6.1

Iht. kap 4.1.6.1 henvises til
Seveso II direktiv. Det anbefales
at følge dette - Ingen af
terminalerne er risikoanlæg, men
er underlagt et
sikkerhedsledelsessystem som
lever op til kravene i Seveso II
direktivet.

5.1.1.3 Forebygge uheld og (større) ulykker
Sikkerheds- og risikostyring

Foretage en risikokortlægning og implementere de
nødvendige forebyggende sikkerhedsforanstaltninger.
Anvende et sikkerhedsstyringssystem

Driftsprocedurer og træning

Implementere og følge præcise organisatoriske
foranstaltninger og iværksætte træning og instruktion af
ansatte for sikker og ansvarlig drift af installationer

4.1.6.1.1

Alle terminalerne har
organisatoriske foranstaltninger
til iværksættelse af træning og
instruktion, for sikker og
ansvarlig drift.

Lækage pga. korrosion og/eller erosion

Forebygge korrosion:
- Udvælge konstruktionsmateriale, som er resistent over
for det oplagerede produkt
- Anvende passende konstruktionsmetoder

4.1.6.1.4

Eksisterende tanke. Ikke
relevant.
Eksisterende tanke. Ikke
relevant.

- Anvende forebyggende vedligehold

Der kan ikke trænge regnvand
(eller grundvand) ind i tanken.
Der vil ikke sive regnvand ned
via drænsystemet, da det
løbende bortledes.
Tankene vedligeholdes og
efterses iht. dansk lovgivning og
EEMUA.

- Tilføre korrosionshæmmere, hvor muligt, eller anvende
katodisk beskyttelse på tankens inderside

Korrosionshæmmer ikke aktuel.
Tankene kontrolleres for
materialetykkelse hvert 8. år.

- Forhindre indløb af regnvand eller grundvand i tanken.
Hvis nødvendigt fjerne vand, som er inden i tanken

- Nedsive regnvand via drænsystem

For en underjordisk tank: Korrosionsresistente overflader,
galvanisering og/eller katodisk beskyttelsessystem på
tankens yderside

Forebygge spændingskorrosionsrevnedannelse (SCC):

Ikke relevant.
Udvendig kantsøm mellem bund
og svøb, undergår kontrol hvert
8. år.

- Spændinger aflastes ved varmebehandling
(eftersvejsning)

4.1.6.1.4

Der svejses normalt ikke på
tankene. Ved evt. svejsning
bliver gældende
svejseprocedurer fulgt. Ved
større ændringer vil der blive
udført kontrol efter EEMUA
anbefalinger.

4.1.2.2.1

VH planer og diverse
inspektioner genereres af SAP.
EEMUA-standarden følges ved
tankinspektion, "CP Inspektion"
foretager inspektionen.
Certificeret.

- Risikobaserede inspektioner

Driftsprocedurer og instrumentering til forhindring af overfyldning
Implementere og vedligeholde driftsrutiner, som sikrer:
- Installation af instrumenter for højt niveau eller højt tryk
med alarmer og/eller automatisk lukning af ventiler
- Passende driftsrutiner under opfyldningen

- Tilstrækkeligt frivolumen

Instrumentering og automatition til at detektere lækage

4.1.6.1.5 og 4.1.6.1.6

Se beskrivelse i MTB.
Se beskrivelse i MTB.
Der er tilstrækkelig fri
tankvolumen. Der er installeret
høj og høj høj alarm.

4.1.6.1.7

Beholdningsovervågning baseret
på ændring af tankindhold
omregnet til standardenhed (tons
v/15 grd.C) implementeres i nyt
kontrolanlæg forår 2011.

Opnå "ubetydeligt risiko-niveau" for jordforurening fra bundog bundvægtilslutninger af overjordiske tanke
4.1.6.1.8

Denne beregning er ikke lavet da
vedligeholdelsesniveauet er på
et sikkert højt niveau.

Anvende lækagedetektion

Risikobaseret metode til emissioner til jord under tanke

Jordbeskyttelse rundt om tanke - inddæmning
Der er etableret jordvolde
omkring tankene. Da
produkterne er FO og VGO skal
tankgårdene kunne klare 5 min.
For overjordiske tanke: At etablere sekundær inddæmning,
overpumpning, dette er rigeligt
som volde rundt om enkeltvægstanke, dobbeltvægstanke,
opfyldt idet der er godt 50.000
cup-tanke (tank i tank) og dobbeltvægstanke med
4.1.6.1.11, 4.1.6.1.13,
moniteret bundudledning
4.1.6.1.14 og 4.1.6.1.15 m3 fri volumen i tankgården.
Ikke relevant da der er tale om
For nye enkeltvægstanke: At anvende en fuldt
uigennemtrængelig barriere i bunden
eksisterende tankanlæg
4.1.6.1.10

For eksisterende tanke inden for en sikringsvold: At
anvende en risikobaseret vurderingsmetode

4.1.6.1.8 og 4.1.6.1.11

Fra Baggrundsrapport om
miljøkrav til store olielagre:
8.2.4.1 Eksisterende tankgårde.
For eksisterende tankgårde til
enkeltvæggede lagertanke er det
BAT at foretage en
lokalitetsspecifik vurdering af
risikoen ved et produktspild, for
herved at fastlægge, om en
tankgård med fuld eller delvis
bassindækning er påkrævet, og i
givet fald hvordan den kan
udføres. Tankgårdene har som
påkrævet kapacitet til 5 minutters
overpumpning, hvorfor
lokaliteterne lever op til BAT.

4.1.6.2.1

Da produkterne ikke opvarmes til
højere temperatur end 10 grader
under flammepunktet, er punktet
ikke aktuelt.

4.1.6.2.2

Der findes brandsikring og
brandslukningsudstyr på hver
enkelt lokalitet iht. aftale med det
lokale brand beredskab.

Brandfarlige områder og antændingskilder

Brandbeskyttelse og ATEX-direktivet (1999/92/EC)

Brandsikring

Brandslukningsudstyr

4.1.6.2.3

Tilbageholdelse af slukningsmiddel - for giftige,
kræftfremkaldende eller andre farlige stoffer: At anvende
fuld inddæmning

4.1.6.2.4

Der findes brandsikring og
brandslukningsudstyr på hver
enkelt lokalitet iht. aftale med det
lokale brand beredskab.
Muligt at inddæmme indenfor
voldene. Der er ingen drænafløb
fra tankgården

4.1.2.2.1

VH planer og diverse
inspektioner genereres af SAP.
EEMUA-standarden følges ved
tankinspektion, "CP Inspektion
eller anden akkrediteret institut"
foretager inspektionen.

5.2 Transport og håndtering af væsker og flydende gasser
5.2.1 Generelle principper til forebyggelse og reduktion af emissioner
Kontrol og vedligeholdelse

Fastlægge proaktivt vedligeholdelsessystem og udvikle
riskikobaserede kontrolplaner

Lækagedetektion og reparationsprogrammer

4.2.1.3

Der udføres daglig visuel
inspektion af rørsystemer for at
imødekomme evt. fejl og
mangler med henblik på at
iværksætte tidlig reparation. Ved
skibsanløb overvåges
rørsystemer og indpumpning af
olie fra skib løbende af to mand.
Vedligeholdelsesprogrammer
m.m. genereres automatisk af
SAP, og følger EEMUA og dansk
lovgivning.
Der er
lækagedetektion for oliespild i
udvalgte områder af
pumpebygninger.

4.1.3.1

Der er kulfilter på tankene, se
MTB.

Implementere et sikkerhedsstyringssystem

4.1.6.1

Alle lokaliteter har et forankret og
certificeret miljø- og
sikkerhedsledelsessystem, se
MTB.

Implementere og følge præcise organisatoriske
foranstaltninger og iværksætte træning og instruktion af
ansatte for sikker og ansvarlig drift af installationer

4.1.6.1.1

Følger af
sikkerhedsledelsessystemet.

For store lagerfaciliteter: At etablere lækagedetektion og
reparationsprogrammer

Principper for reduktion af emissioner fra tankoplagring

Reducere emissioner fra tankoplagring, transport og
håndtering, som vil være miljømæssigt betydelige

Sikkerheds- og risikostyring

Driftsprocedurer og
træning

5.2.2 Overvejelser angående transport- og håndteringsteknikker
5.2.2.1 Rørledninger
For nye forhold: At anvende overjordiske, lukkede
rørsystemer

4.2.4.1

For eksisterende underjordiske rørsystemer: At anvende
en risiko- og driftsikkerhedsmæssig tilgang til
vedligeholdelse
4.1.2.2.1
Minimere antallet af samlinger (flanger m.v.) med svejsede
samlinger
4.2.2.1
For boltede flangesamlinger:
4.2.2.2
- Montere blindflanger til ikke-hyppigt anvendt armatur
- Anvende slutmuffer eller propper på åbne ledninger og
ikke ventiler
- Sikre at pakninger passer tíl procesudstyret, og at de er
monteret korrekt
- Sikre at flangesamlinger er samlet og isat korrekt
- Hvor giftige kræftfremkaldende og andre farlige stoffer
overføres at montere højpålidelige pakninger som
spiralviklede, kammprofils eller ringsamlinger
For at beskytte mod indvendig korrosion:
- Udvælge konstruktionsmateriale, som er resistent mod
det oplagerede produkt
- Anvende passende konstruktionsmetoder

Der er ingen underjordiske
rørsystemer.
Ved ændringer i systemet vil det
indgå i overvejelserne.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.

4.2.3.1

Anlægget er bygget til olier.
Ja.

- Anvende forebyggende vedligehold
- Tilføre invending coating eller korrosionshæmmere, hvor
muligt
For at beskytte mod udvendig korrosion: Tilføre 1-3 lag
coatingssystem afhængig af lokale forhold

Ikke relevant.

4.2.3.2

VH planer og diverse
inspektioner genereres af SAP.
EEMUA-standarden følges ved
tankinspektion, "CP Inspektion"
foretager inspektionen.
Punktet vil blive vurderet ved
næste tankeftersyn.
Ikke isolerede områder er
fuldcoatede.

Anvende trykudligning eller luftrensning på betydelige
emissioner fra læsning/aflæsning af flygtige stoffer til/fra
trucks, pramme og skibe

4.2.8

Korrekt valg af pakningsmateriale og konstruktion for
processen

3.2.2.6 og 4.2.9

Tankene udluftes til det fri. Der
modtages olie til tanke 1 - 2
gange årligt, hvorfor emission
vurderes at være ubetydelig.

5.2.2.3 Ventiler

Fokusere på ventiler med størst risiko ved monitering

Anvende rotationskontrolventiler eller hastighedsvariable
pumper i stedet for ventilspindel
Hvor giftige kræftfremkaldende og andre farlige stoffer
anvendes membran-, blæse- eller dobbeltvæggede
ventiler

Ja
Vurderes ved udskiftning af
ventiler.
Hovedeksportoliepumper er
omdrejningsregulerbare, mens
øvrige pumper indkobles trinvis
efter behov.
Anvendes ikke.

5.2.2.4 Pumper og kompressorer
Installation og vedligeholdelse

Design, installation og drift af pumper og kompressorer har
stor betydning for potentialet og driftsikkerheden af
tætningssystemet:
Fx. Korrekt anvendelse af pumper eller
kompressorenheder til basispladen eller -rammen, korrekt
design af sugningsledningssystem for at minimere
hydraulisk ubalance, m.v. - Se BREF-dok. Side 272.

Iht. anbefalinger s. 272 i BREFdokumentet lever alle
lokationerne op til BAT.

Tætningssystem i pumper
Foretage korrekt valg af pumper og tætningstyper for
processen

3.2.2.2, 3.2.4.1 og 4.2.9

Ja.

Tætningssystem i kompressorer
For meget højt tryk: At anvende trippel tandem
tætningssystem

5.2.2.5 Prøveudtagningssteder
For prøveudtagningssteder for flygtige produkter: At
anvende stempelprøveudtagningsventil, nåleventil eller
afspærringsventil

3.2.3 og 4.2.9.13

Ikke relevant.
4.2.9.14

Prøver udtages fra tag gennem
inspektionslem.

Bilag D:

Oversigt over revurdering af vilkår

Revurdering af den del af Enstedværkets revurderede miljøgodkendelse af 22. juni 2000, der vedrører Ensted Olieterminal
Vilkår nr.

Uændret
Nyt nr.

Luftforurening
10

Ændret
Nyt
nr.

Slettet

C1

Bemærkninger

Vilkåret er omformuleret til alene at omhandle olieterminalen.

Spildevand
31

X

Vilkåret er slettet, idet virksomhedens regnvandsudløb ledes via Enstedværkets regnvandssystem

Affald
34

X

Vilkåret er slettet, men indholdet er videreført under
”øvrige forhold”

Jord- og grundvandsforurening
41
X
43

X

Risikobetonede oplag og processer
45
X
Journalisering og kontrolrutiner
50
X
Rapportering
61

X

Vilkåret er slettet, men indholdet er videreført i nyt
vilkår for losning og lastning fra skib (B11)
Vilkåret er slettet, men indholdet er videreført i nyt
vilkår for virksomhedens drift (B1)
Vilkåret er slettet og erstattet af et vilkår med mere
generel formulering om opbevaring af kemikalier (I6)
Vilkåret er slettet. Indholdet for så vidt angår instrukser er videreført i vilkår H1.
Vilkåret er slettet. Indholdet for så vidt angår forhold
relevante for olieterminalen er videreført og uddybet i
vilkår H4.

Revurderet miljøgodkendelse af Enstedværket af 22. juni 2000
22.06.2000
X
Miljøgodkendelsen ophæves og erstattes af
denne afgørelse for så vidt angår Ensted Olieterminal.
22.06.2000 X
Miljøgodkendelsen er for så vidt angår Enstedværket fortsat gældende. Tank M10 er fortsat
reguleret af værkets godkendelse frem til tankens overdragelse til Ensted Olieterminal.

Nye vilkår (helt eller væsentligt) som følge af revurdering:
Generelle forhold:

A1 – A3

Indretning og drift:

B1 – B14

Lugt:

C1 – C3

Spildevand:

D1-D2

Støj:

E1 – E4

Journaler/rapportering:

H1 - H4

Driftsforstyrrelser og uheld:

I1 – I6

Ophør:

J1

Bilag E:

Kommentarer fra DONG Energy til udkast til revurdering

DONG Energy har den 26. september 2011 fremsendt følgende kommentarer til udkast til revurdering. Miljøstyrelsens bemærkninger er skrevet med
kursiv efter hvert punkt.
”
1. s. 1: Virksomhedens navn er EOT ApS. Adressen er Varnæsvej 9A
m.fl., 6230 Aabenraa. Adressen skal også konsekvensrettes i afsnit
3.1.2, 1. afsnit.
Tilrettes uden yderligere kommentarer
2. s. 3, linje 1: DONG Energy A/S skal rettes til DONG Energy Power
A/S. Det bemærkes, at navnet generelt bør konsekvensrettes i dokumentet, evt. kan i starten anføres "DONG Energy Power A/S, herefter DONG Energy".
Tilrettes uden yderligere kommentarer
3. Vilkår B1, 1. og 2. bullets: "heavyfuelolie" ønskes rettet til "fuelolie"
og benævnelse bør konsekvensrettes i dokumentet. Fuelolie er den
betegnelse, der også anvendes i revurderingsudkastet for de øvrige
olieterminaler.
Tilrettes uden yderligere kommentarer
4. Vilkår B1, 3. bullet. Udkastet til revurderede miljøgodkendelser for
AOT ApS, EOT ApS og SGOT ApS indeholder alle vilkår med begrænsninger på antal skibe der må anløbe terminalerne, jf. vilkårene
B1 for AOT og EOT og A1 for SOT. Med hensyn til GOT-delen af
SGOT ApS vedrører begrænsningen mængden af modtaget og afskibet olie.
Det er DONG Energy Powers vurdering, at der ikke er grundlag eller
behov for, at der fastsættes vilkår der begrænser omsætningen på
AOT, EOT og SOT, herunder at der ikke skal fastsættes vilkår om
antallet af skibsanløb. Dette uddybes nedenfor.
DONG Energy har forståelse for, at en revurdering ikke medfører, at
virksomheden må øge sit aktivitetsniveau i et sådant omfang, at det
giver anledning til øget forurening. En egentlig begrænsning på antallet af skibe eller en begrænsning på omsætningen, er dog hverken nødvendig, sædvanlig eller hensigtsmæssig i forhold til at varetage dette formål.
Antallet af skibe og mængden af omsatte produkter varierer meget i
forskellige perioder og i forhold til konjunkturerne. En fiksering heraf i
en tilfældig periode kan medføre unødige restriktioner og begræns-

ninger i forhold til det eksisterende omfang af olieterminalernes virksomhed.
Hensynet til miljøet, herunder begrænsningen af forurening, er varetaget i de øvrige vilkår der vil blive fastsat for virksomheden, herunder særligt de fastsatte emissionsvilkår.
Som beskrevet i DONG Energy Powers brev af 1. september 2011
til Miljøstyrelsen, så har DONG Energy Power rettet henvendelse til
den europæiske brancheorganisation for tankoplagring (FETSA) om
andre europæiske landes praksis med regulering af aktivitetsniveau.
FETSA har svaret DONG Energy Power i form af det vedhæftede
brev. Som det fremgår af brevet, så fastsættes der i Tyskland, Holland, Belgien, Storbritannien, Frankrig, Italien og Spanien ikke omsætningsbegrænsninger i tilladelserne for olieterminaler i disse lande. En omsætningsbegrænsning, herunder i forhold til antal årlige
skibsanløb, er således usædvanlig i Europa og kan - hvis den gennemføres i Danmark - medføre en reel begrænsning af danske oliterminalers internationale konkurrenceevne. Det understreges, at
VVM direktivet også er implementeret i de lande, der nævnes i brevet. Dette afspejler også, at VVM reglerne ikke dikterer en vilkårsregulering af aktivitetsniveauet.
Olieterminalerne har desuden pligt til at modtage skibe i henhold til
havnelovens § 5. Et vilkår med maksimumsgrænse på antallet af
skibsanløb vil derfor kunne kollidere med havnens pligter efter havneloven.
DONG Energy Power mener således ikke, at der skal fastsættes
omsætningsbegrænsninger for AOT, EOT og SOT. Alternativt til et
vilkår der begrænser omsætningen foreslår DONG Energy Power, at
der i miljøgodkendelsernes afsnit, der beskriver forudsætningerne
for revurderingen, foretages en beskrivelse af omfanget af det eksisterende aktivitetsniveau i overensstemmelse med den beskrivelse,
der er indeholdt i Dong Energy Powers brev til Miljøstyrelsen af 1.
september (SOT ca. 140-240 anløb/år, AOT ca. 290-350 anløb/år og
EOT ca. 125-225 anløb/år som rullende gennemsnit over 3 år), eller
at der indsættes en generel sætning om at olieterminalernes nuværende aktivitetsniveau ikke må forøges uden Miljøstyrelsens godkendelse.
Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at kravet i miljøbeskyttelseslovens § 33 om, at en listevirksomhed ikke må udvides eller ændres
bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, før udvidelsen eller ændringen
er godkendt, både relaterer sig til kapaciteten af en listevirksomhed
og det tidsrum, hvori listevirksomheden udøver sin aktivitet. Da denne revision sker på forudsætning af en fortsættelse af driften for
EOT som hidtil, finder Miljøstyrelsen det nødvendigt at fastholde
denne forudsætning ved vilkår for både kapacitet og aktivitet. Miljøstyrelsen fastholder derfor vilkår B.1.

Ønskes kapaciteten og/eller aktiviteten for EOT ændret, kan der til
enhver tid søges om miljøgodkendelse heraf.
5. Vilkår B2, sidste bullet: Kontraventilerne forefindes p.t. ikke. Det foreslås derfor, at der i vilkåret indgår en tidsfrist for implementering til
udgangen af 2012.
Det har været Miljøstyrelsens opfattelse, at kontraventilerne var
etableret på EOT. Miljøstyrelsen accepterer den foreslåede tidsfrist.
6. Vilkår B4: "HFO" ønskes rettet til "FO" jf. ovenstående kommentar
nr. 3. Endvidere ønskes fristen for fremsendelse af redegørelsen
ændret til 1. april 2012 for at sikre, at denne kan udarbejdes inden
for den fastsatte frist.
Miljøstyrelsen accepterer den ændrede tidsfrist, idet det vurderes, at
det skal sikres, at der er tid til at få udarbejdet en fyldestgørende redegørelse.
7. Vilkår B7, afsnit 2, linje 6: Der ønskes følgende omformulering:
"…udvendige og indvendige undersøgelser af tanke planlægges
gennemført."
Omformuleringen tjener alene til præcisering af, at EEMUA 159 kun
omhandler inspektioner af tanke.
Miljøstyrelsen accepterer præciseringen.
8. Vilkår E1: Det ønskes præciseret, at støjvilkåret ikke omfatter skibes
egen støj, herunder støj fra hjælpemaskineri. Vi anmoder om, at dette præciseres i vilkåret f.eks. ved at det i vilkår E1, 1. linie tilføjes
”…virksomhedens samlede bidrag ekskl. skibenes egenstøj (ex.
hjælpemaskineri) til…….”.
En sådan tilføjelse vil hermed også bringe vilkårsteksten i overensstemmelse med Miljøstyrelsen brev af 31. maj 2010 vedr. regulering
af støj fra skibe i havn, hvoraf fremgår, at ”i de situationer hvor en
havnevirksomheds støjgrænser inkluderer støjbidrag fra skibe, bør
der ligeledes udskilles et særskilt vilkår om støjen fra hjælpemaskineri”.
Miljøstyrelsen imødekommer den ønskede præcisering, idet der
henvises til vilkår E4.
9. Vilkår E1, Lavfrekvent støj og infralyd. Analog til ovenstående ønskes præciseret, at vilkåret ikke omfatter skibes egen støj, herunder
støj fra hjælpemaskineri. Vi anmoder om, at dette præciseres i vilkåret f.eks. ved, at det i 1. linie i vilkår om lavfrekvent støj tilføjes
”…virksomhedens samlede bidrag ekskl. skibenes egenstøj (ex.
hjælpemaskineri) til…….”.
Miljøstyrelsen imødekommer den ønskede præcisering, idet der
henvises til vilkår E4.

.
10. Vilkår E4: 3. afsnit, der stiller krav om redegørelse for, at støjbidraget fra EOT på Enstedværkets grund ikke overstiger 70 dB(A).”
Denne eftervisning finder vi unødig med henvisning til afsnit 3.2.6
Støj, hvori Grontmijl Carl Bro anfører, at beregninger for referencepunkt D, som er placeret 1,5 m over den ca. 3,8 m høje betonvæg,
ikke er udtryk for et niveau, som personer bliver påvirket af, men
udelukkende en belysning af de formelle støjmæssige konsekvenser. Samtidig vurderer Grontmijl Carl Bro, at der ikke forekommer
steder i naboområdet på den anden side af betonvæggen, hvor støjbelastningen fra olieterminalen overskrider 70 dB(A).
Miljøstyrelsen anerkender Carl Bro´s bemærkninger om, at det ikke
er et udtryk for et niveau, som personer vil blive påvirket af og derfor
bør denne eftervisning jf. afsnit 3 i vilkår E4 kunne udelades.
Fristen for fremsendelse af støjredegørelsen ønskes endvidere fastsat til 1. januar 2012 for at sikre, at dette kan nås inden for den fastsatte frist.
Miljøstyrelsen fastholder, at der skal fremsendes en redegørelse for
at der ikke forekommer steder på nabovirksomheden, Enstedværket,
hvor støjbidraget fra EOT overskrider 70 dB(A). Redegørelsen skal
indeholde oplysninger om, hvad der ligger til grund for rådgivers vurdering, herunder hvilke erfaringer, beregninger der begrunder vurderingen. For at præcisere dette ændres ordlyden i vilkåret, således at
”eftervise” erstattes med ”dokumentere”.
11. Vilkår H1, sidste linie: Fristen for udarbejdelse af nævnte procedurer
ønskes ændret til ”1. april 2012”, for at sikre at det kan nås indenfor
fristen.
Miljøstyrelsen accepterer fristændringen, da det er vigtigt at procedurerne bliver gennemarbejdet.
12. Afsnit 3.2.6, Støj: Der anmodes om tekstmæssige justeringer af beskrivelsen, således at de forhold, som er nævnt i kommentar nr. 8, 9
og 10 også indarbejdes i teksten.
Miljøstyrelsen tilretter teksten i henhold til punkt 8 og 9, men imødekommer ikke DONG Energy´s ønske fsva. angår punkt 10. Der henvises til dette punkt.
13. Afsnit 3.3.2, s. 23, afsnit 2: "HFO" ønskes rettet til "FO" jf. ovenstående kommentar 3.
Tilrettes uden yderligere kommentarer
14. Afsnit 3.2.7, 1. afsnit: Henvisning til vilkår F2 er forkert og anbefales
rettet
Tilrettes uden yderligere kommentarer
15. Afsnit 3.2.14, s. 32, afsnit 2: Der savnes en dato for, hvornår det
kommenterede tjekskema er tilbagesendt.

Tjekskemaet med kommentarer er fremsendt den 27. september
2011.
For så vidt angår støj skal DONG Energy A/S endvidere gøre opmærksom
på, at man i ovenstående kommentarer ikke har forholdt sig til en eventuel
efterfølgende regulering af støjbelastningen fra Enstedværket, samt støjkrav
i skel mellem kraftværket og terminalen.
Som opfølgning på den revurderede miljøgodkendelse for EOT forestår der
efter vores opfattelse en ikke uvæsentligt indsats og investering med hensyn til implementering af de nye vilkår, ligesom revurderingen for EOT også
indebærer investeringer på i størrelsesordenen 1 – 1,5 mio. kr., bl.a til etablering af kontraventiler, påkørselssikring m.v. Hertil kan endvidere komme
yderligere investeringer, såfremt de anmodede redegørelser, viser grundlag
herfor.
”
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